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1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Patientcentreringen inom hälso- och sjukvården  
 

När hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i denna framställning 

förkortad HSL, tillkom för mer än trettio år sedan var det med en 

tydlig strävan från lagstiftarens sida att stärka patientens ställning i 

vården. Samhällsutvecklingen under 1960- och 1970-talen hade 

medfört både högre levnadsstandard och höjd utbildningsnivå bland 

befolkningen, och med detta följde också förändrade krav från 

patienthåll på sjukvårdens tjänster avseende kvalitet, bemötande och 

omsorg. Det var inte längre acceptabelt att se patienten som en passiv 

avnämare av sjukvårdens omsorger, utan istället framträdde vikten av 

en helhetssyn på patienten och dennes ställning som en självständig 

och aktiv part i den egna vården.
1
 

     Under de årtionden som gått sedan dess har patientperspektivet 

kommit att prägla all sorts reformarbete inom vårdsektorn, och 

vårdens skyldighet att respektera patientens grundlagsfästa rätt till 

självbestämmande i den meningen att all vård principiellt skall ske 

frivilligt och med patientens informerade samtycke poängteras i de 

flesta större utredningar som tillkommit sedan HSL instiftades.
2
 Vi 

kan också se detta patientperspektiv i riktlinjer utfärdade av 

Socialstyrelsen, i regeringens styrdokument, i myndighetsrapporter 

om sjukvårdens utveckling och i vårdgivarnas planer för sjukvårdens 

framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en sammanfattande beteckning på denna allmänna strävan från 

samhället att stärka patientens ställning används ofta begreppet 

patientcentrering eller patientcentrerad vård.
3

 Även om uttrycket 

                                                           
1
 Prop. 1981/82:97 s. 12. 

2
Se t.ex. prop. 1984/85:181, prop. 1997/98:189, prop. 1998/99:4 och på senare tid 

SOU 2013:2 och SOU 2013:45. 
3
Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, s. 27. 

 

Några exempel på dokument där patientperspektivet i sjukvården ges en 

central position: 
 

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009, Socialstyrelsen, ISBN: 978-91-978065-9-6. 
 

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård  

   2013”, Socialstyrelsen, ISBN 978-91-7555-038-1.  
 

Mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod? rskr 

2013/14:23. 
 

En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11. 
 

Riktlinjer för att arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom 

cancersjukvården, Regionala cancercentrum i samverkan, 2013-03-26 
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brister en del vad gäller semantisk precision och en viss oenighet 

föreligger när det kommer till dess innebörd, har det likväl kommit att 

bli en erkänt central kvalitetsdimension i hälso- och sjukvården, både i 

nationella och internationella sjukvårdssammanhang.
4
 

 

För den moderna människan kan tanken på en patientcentrerad vård, dvs. ”ett 

system som är utformat för och drivs till förmån för de patienter de tjänar” 

tyckas självklar.
5
 Vi tar för givet att vi skall kunna ha en god dialog med vår 

läkare, diskutera behandlingsmetoder och medicinering och få den 

information vi behöver för att kunna fatta väl underbyggda beslut om den 

egna vården. I själva verket är detta en tanke som radikalt bryter mot 

läkekonstens tusenåriga tradition av medicinsk paternalism, där det 

egentligen bara är under de senaste 50 åren som läkarens auktoritet ifrågasatts 

och patientens autonomi betonats på det sätt som nu sker.
6
 I internationella 

jämförelser utmärker sig dessutom Sverige som ett land där den 

paternalistiska modellen för relationen läkare/patient fortfarande lever kvar 

som ganska stark.
7
 Det handlar alltså här om att förändra en djupt gående, 

traditionstyngd struktur vilket inte kommer att ske över en natt även med 

radikala lösningar i vårdorganisation och riktad lagstiftning till hjälp. 

Implementeringen av förändringarna kommer av naturliga skäl att behöva ske 

långsamt och över en längre tidsperiod.  

 

Med patientcentreringen följer också att högre krav ställs på att den 

enskilde patienten att ta en aktiv del i planeringen och genomförandet 

av den egna vården. Detta brukar vanligtvis framhållas som en positiv 

effekt, både av lagstiftare, vården och patienterna, men i praktiken 

förhåller det sig så att det inte är alla patienter som klarar av (eller för 

den delen vill) ta aktiv del i den egna vården. Sådana patienter kan 

komma att bli marginaliserade i framtidens sjukvård om inte särskild 

uppmärksamhet ägnas dem. Den traditionella läkarpaternalismen har 

således fortfarande en befogad plats i det svenska vårdsystemet, och 

utmaningen för vårdgivarna ligger i att hitta en rimlig balans mellan 

motpolerna autonomitet-paternalism där intressena för både patienter 

med nedsatt beslutsförmåga och patienter med full kognitiv kapacitet 

tillvaratas.   

 

1.1.2 Närstående inom hälso- och sjukvården 
 

I samband med strävan att patientcentrera den svenska vården har 

också personer som är närstående till patienten kommit att få en mer 

framträdande roll. Logiken i detta bygger på den i sig ganska 

                                                           
4
 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, s. 5 och 27. Andra termer som 

förekommer är patientperspektiv, patientfokusering, personcentrering, 

patientinflytande, patientsamverkan m.fl. 
5
 A.a. s.27. 

6
 Från läkarpaternalism till patientautonomi, Läkartidningen nr 52, 2009.  

7
 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, s. 75 och s. 88. 
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förnuftiga iakttagelsen av de närstående som ett viktigt 

grundfundament i patientens livssituation genom att de finns där både 

före, under och efter att sjukdomen utretts och behandlats av vården. I 

jämförelse med vårdgivaren, som patienten i själva verket endast har 

tillfälliga kontakter med, är de närstående en källa till trygghet och 

långsiktig omsorg som sällan kan matchas av den professionella 

sfären.
8
 Att på en i övrigt allt mer resursknapp samhällssektor utnyttja 

denna källa är viktigt.
9
  

     Också de närståendes egna behov av att få ett bra bemötande har 

poängterats som en viktig aspekt i den patientcentrerade vården, och 

det går även att visa ett visst samband i fokusgruppstudier mellan hur 

närstående behandlas och hur patienten upplever kvaliteten på vården. 

I en rapport beställd av den statliga myndigheten Vårdanalys används 

till och med involvering av närstående som ett sätt att mäta graden av 

patientcentrering. Av rapporten framgår att detta är ett mätkriterium 

som också är allmänt accepterat internationellt.
10

  

     Men alla närståenderelationer är inte godartade. Detta är ett faktum 

som tämligen enkelt kan konstateras genom BRÅ:s dystra rapporter på 

området.
11

 Innehållet i dessa rapporter om våld i närståenderelationer 

visar tydligt att det finns goda skäl att föra en aktiv diskussion om den 

problematik som kan uppstå kring dysfunktionella relationer inom 

vårdsektorn, både på operativ nivå (t.ex. hur vårdpersonalen skall 

upptäcka och hantera dessa situationer etc.) och på strukturell nivå (i 

förarbeten, i policydokument etc.). Referensen till våldsamma 

närståenderelationer utgör självklart en extremsituation och är 

medvetet överdriven. Men det går inte att bortse ifrån att 

närståenderelationer är grannlaga, förmodligen bland de känsligaste 

och mest irrationella relationer vi har att hantera. Ofta drivs de av en 

outtalad och svårupptäckt dynamik som vi inte ens själva kan förklara; 

den kan vara jämställd, paternalistisk, obalanserad, vårdande eller 

destruktiv och dessutom variera vid olika tidpunkter i livet. För den 

som är svårt sjuk kan relationen vara särskilt känslig.  

     Frågan är därför om viljan till patientcentrering, och därmed viljan 

att involvera närstående, har gjort att ett blint öga vänts mot 

svårigheterna som kan uppkomma när närstående involveras i 

sjukvården? Har lagstiftaren tagit sitt ansvar och givit de närståendes 

rättsliga ställning den uppmärksamhet den förtjänar, eller har saken 

setts som en implementeringsfråga att lämnas över till läkare, 

sjuksköterskor och vårdpersonal i den dagliga vårdverksamheten?  

                                                           
8
 Patient- och närståendeperspektivet i Socialstyrelsen Nationella riktlinjer, s. 12. 

9
 Framtidsplanen andra steget, Stockholms läns landsting, s. 16. 

10
 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, s. 54-55. 

11
 Se till exempel BRÅ 2013:1, Nationell trygghetsundersökning (NTU) 2012, s. 47 

eller BRÅ (2002), Våld mot kvinnor i nära relationer. En kartläggning, 2002:14. 
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1.2 Syfte 
 

Det övergripande syftet med framställningen är att utreda närståendes 

rättsliga ställning enligt nu gällande lex generalis på hälso- och 

sjukvårdsområdet. För att uppnå detta syfte skall två frågor besvaras:  
 

 Hur ser närståendekretsen ut, dvs. vem/vilka är att betrakta 

som närstående i rättslig mening?  
 

 Vad är det materiella innehållet i den generellt tillämpliga 

lagstiftning som berör närstående? 
 

Utöver detta har framställningen också ett sekundärt syfte, nämligen 

att i någon utsträckning belysa närståendes rättsliga ställning i relation 

till patienter med nedsatt beslutsförmåga. Personer som pga. 

sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ålder har svårigheter att föra 

sin egen talan, riskerar lätt att hamna på undantag i en vårdmiljö där 

kapaciteten att utöva den egna självbestämmanderätten står i fokus. 

Detta är den negativa sidan av den patientcentrerade vården, och det 

kan med fog antas att närståendes ställning i dylika situationer är 

särskilt viktig.   

 

I ett större perspektiv är förhoppningen att denna utredning också skall kunna 

bidra till att klargöra närståendes roll i sjukvården. Detta faller strikt sett 

utanför framställningens syfte, men skall ändå framhållas.  På flera håll i 

Sverige pågår just nu reformarbeten på hälso- och sjukvårdsområdet där 

närstående har kommit att inta en ganska framträdande roll, både i egenskap 

av stöd till patienter och sjukvårdspersonal och som ett eget subjekt med 

önskemål, förväntningar och ansvar.
12

 De närstående betraktas med rätta som 

en resurs i detta förändringsarbete, men samtidigt har närståenderollen i det 

närmaste kommit att ses som axiomatisk – så självklar att den inte behöver 

diskuteras – med den följden att väldigt lite problematisering skett kring 

frågan i samband med förändringsarbetet. En första förutsättning för att en 

kritisk diskussion om närståenderollen skall kunna föras är att utreda de 

närståendes rättsliga ställning.  

     Det skall i sammanhanget klargöras att det föreligger en skillnad mellan 

närståendes rättsliga ställning och närståendes roll i sjukvården.  Det 

senare är ett betydligt större begrepp som omfattar många fler aspekter än det 

rättsliga (sociologiska, psykologiska, organisatoriska, ekonomiska mm.) och 

därmed måste vara föremål för helt andra överväganden och analyser än 

juridiken. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Region Skåne har inlett ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram en 

övergripande målbild med sikte på 2030 och Stockholms läns landsting arbetar 

också för närvarande med en Framtidsplan. Ett annat exempel är de sex Regionala 

Cancercentrum som arbetar med att förbättra cancervården i landet.  
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1.3 Disposition 
 

Efter detta inledande avsnitt följer en kortare översikt av 

lagstiftningssystematiken inom hälso- och sjukvårdssektorn i syfte att 

lyfta fram några av de strukturer som är särskiljande för rättsområdet.  

     Därefter kommer närståendebegreppet att undersökas närmare för 

att klargöra dess innebörd och dess syfte, och i det följande 

avsnittetskall det materiella innehållet i lagstiftningen som berör 

närståendekretsen presenteras närmare. 

     Baserat på undersökningarna i föregående avsnitt avslutas så 

framställningen med en analys och diskussionsdel för att uppfylla 

uppsatsens övergripande syfte enligt ovan.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Föremål för framställningen är nu gällande lex generalis. Detta i 

sammanhanget ganska snäva fokus innebär att en tämligen hårdhänt 

avgränsning görs gentemot det totala regelverk som styr och formar 

hälso- och sjukvårdssektorn (författningar, förordningar, regler på 

lägre nivå mm.). Detta får vissa metodologiska konsekvenser som 

skall redovisas nedan i 1.5, och vars innebörd förhoppningsvis 

kommer att framgå ännu tydligare när de studeras i ljuset av kapitel 2 

om lagstiftningsstrukturen.  

     Till de generella lagarna på hälso- och sjukvårdsområdet räknas 

vanligtvis också tandvårdslagen (1985:125), som dock i denna uppsats 

inte ges något utrymme överhuvudtaget.  

     Inte heller den viktiga närståenderelationen mellan barn under 18 

år och deras vårdnadshavare kommer att behandlas. Orsaken är att 

området är särreglerat, bl.a. genom § 2g HSL och 

patientsäkerhetslagen (2010:659) 6:5 och föräldrabalkens regler om 

vårdnadshavare. Att inkludera också detta område i en uppsats av 

denna begränsade omfattning är helt enkelt inte möjligt.  

     Patienter med nedsatt beslutsförmåga är ett komplicerat område 

som också det egentligen skulle kräva långt mycket mer utrymme än 

det som finns tillgängligt i denna framställning. Avgränsningen i 

denna del sker såtillvida att det fortsatta resonemanget förutsätter att 

läsaren har förståelse för de grundläggande rättsliga problemen på 

området, t.ex. hur beslutsoförmögenhet skall avgöras, vem som avgör 

frågan, vem som kan erhålla ställföreträdarskap mm. Här hänvisas i 

första hand till Elisabeth Rynnings doktorsavhandling Samtycke till 

medicinsk vård och behandling samt Morten Klemme Nielsens 

Laglöst land i antologin Ställföreträdarskap i vård och omsorg.    

     Inriktningen de lege lata innebär vidare att patientlagen ((PL) som 

skall träda i kraft 1 januari 2015 principiellt faller utanför 

framställningens ramar. Att helt bortse från denna nya lagstiftning 
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som ju faktiskt kommer att ersätta HSL och på vilken förväntningarna 

från hälso- och sjukvårdsektorn är högt ställda, är å andra sidan inte 

heller tillfredsställande. Den kommer därför att kommenteras på sina 

håll i för uppsatsen relevanta aspekter. Någon övergripande 

helhetsbild av den nya lagen ges dock inte.  

 

Patientlagen 
 

Det har gått nästan 40 år sedan den moderna hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen såg dagens ljus. Mycket har hänt sedan dess: 

samhällsvärderingar har skiftat, de ekonomiska förutsättningarna för 

bedrivandet av vården har ändrats, läkare och sköterskor har fått nya 

ansvarsområden och utmaningar, och inte minst har patientens önskemål och 

behov kommit att hamna i centrum på ett tidigare aldrig skådat sätt. 

Reformerna har avlöst varandra och politiken har tillskjutit och omfördelat 

medel och prioriterat grupper och områden.  

     Avsikten med patientlagen är att ytterligare stärka patientens och de 

närståendes ställning i vården.
13

 Även om den nya lagstiftningen faller 

utanför området för denna framställning, är det preliminära intrycket, dock 

efter endast en översiktlig genomläsning av propositionen, att rättsläget i 

praktiken kommer att påverkas ganska måttligt jämfört med idag. 

Patientlagen tycks i första hand vara till för att medvetandegöra patienter och 

vårdorganisation om de möjligheter och skyldigheter som redan föreligger de 

lege lata. Detta är i och för sig är ett nog så ärbart syfte, men att säga att den 

nya lagstiftningen kommer att revolutionera patientens ställning är nog en 

överdrift  

 

1.5 Metod 
 

I den del av uppsatsen (kapitel 2-4) där gällande lagstiftning gås 

igenom är metodansatsen rättsdogmatisk, med vilket i detta 

sammanhang innebär att de traditionella rättskällorna lagtext, 

förarbeten och doktrin har studerats för att fastställa rättsläget.
14

 

Utgångspunkten har som sig bör tagits i lagtextens utformning, men 

pga. lagstiftningens ramkaraktär har de omfattande förarbetena 

kommit att bli den mest primära rättskällan.  

     I den avslutande analys- och diskussionsdelen ligger ansatsen mer 

åt det deduktiva hållet, dvs. baserat på utredningsresultatet i de 

föregående kapitlen skall de närståendes rättsliga ställning analyseras. 

Både framställning och diskussion tillåts här anta friare former, och 

tanken är att belysa konsekvenser och effekter som 

närståendelagstiftningen ger när den skall tillämpas i den praktiska 

vårdverksamheten.  

                                                           
13

 Prop. 2013/14:106 , s. 35 f. 
14

 Som en parentes kan noteras att den frikostiga användningen av begreppet 

”rättsdogmatik” inom rättsvetenskapen har kritiserats på sina håll, Se Är 

rättsdogmatiken dogmatisk? Sandgren, s. 650 ff. Också lämpligheten i denna metod 

när det kommer till att analysera ramlagstiftning har ifrågasatts, se Rättssociologi 

som rättsvetenskap, Hydén, 2002. 
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     Den icke-rättsvetenskapliga materia som använts arbetet igenom, 

har i första hand tjänat som bakgrund för att illustrera den aktuella 

problembilden och för att ge uppsatsen lokal aktualitet och 

anknytning. Där sådant material använts för att stödja fakta har en 

kvalitativ litteraturmetod varit utgångspunkten.
15

 Läsaren bör dock 

vara extra vaksam och själv bilda sig en uppfattning om tyngden i 

detta material.   

     Slutligen skall här också något om framställningens metodologiska 

begränsningar nämnas. Genom att stora delar av det sammanlagda 

regelverk som formar hälso- och sjukvårdsområdet avgränsas bort från 

undersökningsområdet finns också stor risk att den deduktivt präglade 

analysmetoden leder till felaktiga slutsatser beroende på att hela 

bredden av de regler som formar närståendes rättsliga ställning inte 

beaktas. Självklart har ambitionen och ansträngningen varit att 

undvika denna typ av felslut, och förhållandet kommer också att 

påpekas på flera ställen i uppsatsen (bl.a. har ett helt avsnitt ägnats åt 

frågan, se 2.2 nedan). Dock manas läsaren också här att hålla både ett 

och två kritiska ögon öppna.  

 

1.6 Material  
 

När det kommer till materialet för uppsatsen bygger den nästan 

uteslutande på förarbeten till lagstiftningen och då företrädesvis på 

propositionerna. Detta är ett medvetet val. Efter en första sondering av 

källorna stod det klart att de utredningar (SOU) som föregått 

propositionerna i regel behandlar samma saker, bara med många fler 

ord och möjligtvis några fler infallsvinklar som då uppenbarligen inte 

haft tillräcklig styrka och angelägenhet för att tas med i propositionen.  

     Vanligtvis brukar frågan om källornas värdeneutralitet inte komma 

på tal när det handlar om lagförarbeten, eftersom dessa traditionellt 

brukar betraktas – då särskilt propositioner – som den säkraste 

rättskällan näst efter lagtexten. Utgångsvis stämmer detta också när 

det kommer till lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet, men en 

liten notering bör här dock göras i saken. Förarbetena spänner över en 

tidsperiod på nästan 40 år och över ganska stora samhällsförändringar. 

Det går därför att på sina håll tydligt se politiskt-ideologiska spår både 

i formuleringen av utredningsuppdragen och i utredningsansatser.
16

 

Detta förringar naturligtvis inte tyngden av det som står i förarbetena; 

politiken och ideologierna är ju som bekant det som sätter 

samhällsmålen och lagstiftningen är endast medlet för att uppnå dessa 

mål. Det utgör dock en illustration till det i avsnittet ovan sagda om 

                                                           
15

 I en kvalitativ studie söks kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden, se Olsson & Sörensen, 2004. 
16

 Ett flagrant exempel finns i prop. 1984/85:181 s. 14. 
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risken med att göra alltför stora avgränsningar i 

problemformuleringen.   

     Om förarbetena är omfattande är området doktrin och rättspraxis 

betydligt tunnare. Elisabeth Rynnings avhandling är kanske en av de 

mer djupgående skrifterna inom sjukvårdsrätten och har varit en god 

källa arbetet igenom då den uppvisar både bredd och djup. Däremot 

gör inte heller hennes framställning någon direkt problematisering 

kring närståendes rättsliga ställning i sjukvården. 

     Överhuvudtaget är det svårt att hitta rättsliga analyser av 

närstående-patientrelationen. Undantaget är frågan om 

ställföreträdare för beslutsoförmögna som tycks väcka det mer 

traditionella juristintresset, där det finns både en omfattande statlig 

utredning (SOU 2004:112) samt flera kortare skrifter varav 

antologierna Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten och 

Ställföreträdarskap i vård och omsorg förtjänar att omnämnas. Att 

närståenderollen inom sjukvården medför problematiska situationer 

står för övrigt helt klart genom den senare antologin. Förutom Morten 

Klemme Nielsens bidrag Laglöst land inriktar sig de övriga texterna 

på etiska och vårdpraktiska problem.  

     Rättspraxis har helt lämnats åt sidan. Den främsta anledningen är 

att det helt enkelt inte finns så många förvaltningsrättsliga avgöranden 

av intresse, sannolikt pga. att sjukvårdslagstiftningen i stort saknar 

exigibilitet i de delar som ger närstående deras rättsliga ställning. Vad 

gäller Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSAN) avgöranden torde 

tyngden av dessa inte förtjäna mer än anekdotisk uppmärksamhet.  
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Kapitel 2  

Regelverket på hälso- och 

sjukvårdsområdet 
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2.1 Allmänt om regelverket 
 

Regleringen av den svenska hälso- och sjukvården är mycket 

omfattande. Den består inte bara av lagar och förordningar, utan 

kompletteras med andra författningar, arbetsinstruktioner, 

förhållningsregler och regionala/lokala sedvanor som sammantaget 

utgör en ganska komplex regelmassa för den som vill överblicka och 

förstå relationerna inom vårdsektorn.
17

  

     Grundläggande för den patientcentrerade vården, och den 

självklara rättsliga utgångspunkten vid genomgången av regelverket 

på området, är den självbestämmanderätt alla patienter äger baserat på 

den svenska regeringsformen (RF 2:6 och 2:8) och de internationella 

konventioner som Sverige ratificerat, bl.a. Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) artikel 8.  

 

Nämnas skall dock att det i RF 2:6 och 2:8 inte uttryckligen talas om en 

”självbestämmanderätt”, utan att denna snarast får ses som en härledning ur 

lagtexten. Två saker är därför intressanta att notera:  

    För det första är RF inte primärt utformad till skydd för den personliga 

integriteten utan för att skydda den fria åsiktsbildningen.
18

 För det andra 

tillhandahåller RF inte särskilt mycket vägledning när det gäller det 

materiella innehållet av självbestämmanderätten förutom de i lagtexten 

uttryckligen uppräknade skyddsområdena som till största delen är inriktad på 

kroppslig integritet och fri rörlighet (RF 2:6 och 2:8). Den syn på 

självbestämmande som kan härledas ur RF kan därför förmodas vara snävare 

definierad i förhållande till vad som avses med ”självbestämmande” i andra 

sammanhang (rättsliga såväl som andra samhällssektorer och områden). Klart 

är dock att vårdåtgärder som innebär påtvingade kroppsliga ingrepp eller att 

rörelsefriheten beskärs inte är tillåtna enligt rikets grundlag. 

     För den fortsatta framställningen torde det vara tillräckligt att konstatera 

att vår grundlag säger att självbestämmanderätten skall skyddas, men inte 

nödvändigtvis uttömmande på vilket sätt. 

 

Förutom omfattningen av regelverket på sjukvårdsområdet finns 

ytterligare några säregenheter som är värda att uppmärksamma i 

sammanhanget eftersom de accentuerar regelverkets komplexitet.  

     Den första egenheten är relaterad till lagstiftningens strukturella 

uppbyggnad, och hänger ihop med att grunden för den rättsliga 

regleringen inom vårdsektorn är hälso- och sjukvårdslagen som är en 

utpräglad ramlag, dvs. en lag som innehåller mål och anger riktlinjer 

och principer men där detaljregleringar i möjligaste mån utelämnats 

för att kunna kompletteras med författningar och andra texter av lägre 

                                                           
17

 Prop. 2009/10:210 s. 70 
18

 Se Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande där det uttalas att: 

”Regeringsformen och dess förarbeten inte har utformats med beaktande av behovet 

av en grundläggande principiell diskussion om värdet av rätten till 

integritetsskydd”, SOU 2008:3, s. 255. 
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konstitutionell dignitet.
19

 Tanken med denna lagstiftningsteknik är att 

lämna ett tolknings- och tillämpningsutrymme för myndigheter och 

vårdgivare så att de kan anpassa sitt uppdrag inom hälso- och 

sjukvården efter rådande samhällsförutsättningar, samtidigt som man 

fastslår de grundläggande principer som skall gälla på 

sjukvårdsområdet generellt. Fördelen med detta är att lagstiftningen 

inte blir obsolet, eller rent av ett hinder, när samhällsutvecklingen går 

framåt.
20

 Nackdelarna är en betydligt lägre rättssäkerhet med hög risk 

för ojämlik tillämpning, vag begreppsbildning samt en förskjutning av 

den normativa makten från de folkvalda lagstiftarna till vårdgivarna.
21

   

     Nästa egenhet har att göra med att stora delar av lagstiftningen på 

sjukvårdsområdet är konstruerat som skyldigheter för vårdgivaren och 

vårdpersonalen och inte som en rättighetslagstiftning för patienten. 

Detta betyder förvisso inte att de krav som den enskilde har rätt att 

ställa på hälso- och sjukvården inte skall respekteras – det är i det 

fallet ingen skillnad mellan en rättighets respektive 

skyldighetslagstiftning – men det finns som huvudregel ingen 

möjlighet att genom förvaltningsdomstol genomdriva dessa krav.
22

  

 

Tanken på en rättighetsbaserad hälso- och sjukvårdslagstiftning har 

diskuterats många gånger under de senaste årtiondena. Två av de främsta 

argument som åberopats för att bibehålla skyldighetskaraktären och inte 

övergå till en rättighetsbaserad sjukvårdslagstiftning är att det kan vara svårt 

att formulera hälso- och sjukvårdsförmåner med den precision som krävs för 

att de skall kunna ligga till grund för legala rättigheter, samt problemet med 

att göra rättigheterna utkrävbara genom sanktioner som skulle vara till nytta 

för den enskilde patienten. En efterhandsprövning som ger en enskild patient 

rätt till en viss insats löser ju inte problemet med att denna vård nekades vid 

det tillfälle då vården behövdes. Dessutom skulle en rättighetslagstiftning 

överlämna utformningen av vårdens närmare innehåll till domstolarna istället 

för de folkvalda, och man skulle förlora kontrollen bl.a. över de etiskt svåra 

men nödvändiga prioriteringsfrågorna.
23

  

 

Den tredje egenheten som här skall omnämnas har att göra med hälso- 

och sjukvårdsområdet som arena för tillämpningen av regelverket. 

Inom sjukvården är det inte nödvändigtvis så att ansvar, skyldigheter 

och rättigheter i författningsregleringen följer vårdorganisationens 

naturliga gränsdragningar, uppdelningar och arbetsmetoder.
24

 

                                                           
19

 Ramlagar i förvaltningspolitiken, s. 50 f. samt SOU 2005:34 s. 83. 
20

 Många av de remissinstanser som var positiva till HSL såg just den nya ramlagens 

flexibilitet som ett välkommet avbräck mot rigiditeten i dess föregångare 

Sjukvårdslagen, se prop. 1981/82 s. 189 ff.    
21

 Ramlagar i förvaltningspolitiken, s. 54.  
22

 Prop. 1997/98:189 s. 16 f. 
23

 A.a., s. 16 f. samt SOU 1997:154 s. 117 ff. Angående prioriteringar i vården, se 

prop. 1996/97:60. 
24

 VIP i vården?,  s. 10 och s. 115 
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Sjukvården är en organisation med högt kvalificerad, välutbildad 

personal som ofta har starka åsikter och uppfattningar om hur vården 

skall och bör bedrivas. Regelverket kommer därför heller inte alltid att 

tillämpas ”på juristers sätt” utan ”på vårdens sätt”, och genom 

lagstiftningens ramlagskaraktär är detta inte bara acceptabelt utan till 

och med uppmuntrat: syftet med ramlagarna är ju just att de skall 

kunna anpassas efter kontext och omkringliggande förutsättningar.  

     Det ovanstående i kombination med att en och samma vårdgivare 

kan ha flera vårdenheter utspridda över ett större geografiskt område 

medför att det finns stort utrymme för varje vårdenhet att utveckla 

egna koder, praxis och regleringar. Sådana skillnader mellan 

vårdenheter är fullt godtagbara ur rättslig synvinkel så länge som de 

också samtidigt uppfyller ramlagens skyldighetspålaga. Allt som 

oftast resulterar dock detta i ojämlikhet i tillämpningen av regelverket 

och därmed också ojämlikheter i vårdkvaliteten – något som 

fastslagits med förfärande säkerhet i flera utvärderingar på senare 

tid.
25

  

     Problem med ansvarsfördelningen vid förflyttningar mellan 

vårdgivare är känt sedan länge, framförallt då det gäller utbyte av 

patientinformation, likaså vid förflyttningar mellan olika vårdenheter 

inom samma vårdgivares upptagningsområde.
26

 

 

Som exempel kan tas det delade huvudmannaskapet i vård- och 

omsorgskedjan för äldre där rättsligt ansvar, ekonomiskt ansvar och operativt 

ansvar inte alltid harmonierar och i fler än ett fall lett till att patienter ”fallit 

mellan stolarna”. Ett annat exempel är ”överlämningar sidledes” inom samma 

vårdgivares ansvarsområde, men mellan olika vårdenheter, t.ex. mellan 

akutmottagning och specialistklinik.
27

 Problematiken har visserligen inte att 

göra med lag- och regelverket som sådant utan med de faktiska 

omständigheter under vilken vårdverksamhetens bedrivs, men utan att beakta 

detta förhållande mellan regelverk och verklighet blir det svårt att täppa till 

de luckor och förstå de problem som trots allt uppkommer inom vården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Se t.ex. Nationell utvärdering 2013, Bröst-, prostata-, tjocktarms- och 

ändtarmscancervård, Socialstyrelsen, art. nr. 2013-3-6 samt Nationell utvärdering – 

Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, Socialstyrelsen.  
26

 VIP i vården?, s. 102. 
27

 A.a., s. 123. 
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2.2 Regelverkets struktur 
 

Som nämnts ovan är den totala mängden regler som styr hälso- och 

sjukvården stor, där lagstiftningen endast utgör en förhållandevis liten 

del. För att åskådliggöra hur regelverkets inbördes förhållanden ser ut 

används följande modell:  
 

 
 

Till Lex generalis – de generella lagarna – räknas HSL, PSL, 

patientdatalagen (2008:355) och tandvårdslagen, där den mest centrala 

författningen får anses vara HSL som gäller både för den i offentlig 

regi bedrivna sjukvården och den privata, offentligt finansierade 

vården. HSL riktar sig mot vårdgivaren, och här stadgas bl.a. om 

sjukvårdens övergripande skyldighet att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar, att tillhandahålla en god och jämlik vård 

samt ansvarsfördelningen på vårdgivarsidan mellan kommun och 

landsting.  

     PSL ersatte i viss mån lag (1998:531) om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och särreglerar vårdgivarens 

och vårdpersonalens skyldigheter inom området patientsäkerhet. PSL 

är lex generalis men har inte samma utpräglade ramlagskaraktär som 

HSL i och med att den innehåller både tillsynsregler och påföljder.  

Flera lagrum i PSL och HSL korresponderar f.ö. mot varandra med 

den övergipande skillnaden att PSL reglerar vårdpersonalens 

skyldigheter.  

     Patientdatalagen (PDL) förenar den tidigare Patientjournallagen 

(1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister till en lag. Också 

PDL är av ramlagskaraktär Och får representera en modern 

anpassning till den IT-infrastruktur som vården vilar på, nu och i 

framtiden.
28

 

     Den andra kategorin lagar är Lex specialis, de s.k. speciallagarna 

som särreglerar vissa åtgärder på det medicinska området. Den 

generella lagstiftningen gäller naturligtvis också i dessa situationer 

men är underordnad speciallagen och får således vika i situationer av 

                                                           
28

 Prop. 2007/08:126 s. 1 

Lex specialis 

Lex generalis 

Övriga författningar 

Övriga regler & 
sedvanor 

Perifer lagstiftning 
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konflikt.
29

 Speciallagarna är ofta konstruerade som exigibla 

rättighetslagar och därför mer precisa i formulering än lex generalis. 

De uppfyller också på ett helt annat sätt kraven på rättssäkerhet. 

Exempel på speciallagar är abortlagen, biobankslagen, 

transplantationslagen (1995:831), steriliseringslagen (1975:580) och 

inte minst lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Även 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

kan nämnas i detta sammanhang, även om den kanske tangerar 

gränsen till den perifera lagstiftningen, se nedan. 

     Utöver lagstiftningen finns ett par hundra övriga författningar på 

hälso- och sjukvårdsområdet där de mest betydelsefulla torde vara 

Socialstyrelsens föreskrifter som utgör bindande regler men 

konstitutionellt sett är av lägre dignitet än lag.
30

 SOSFS-serien skall 

ses som en utfyllnad av de generella ramlagarna, dvs. de förser 

ramlagstiftningen med materiellt detaljinnehåll, ofta baserat på hur 

den praktiska vårdverksamheten ser ut. Det skulle därför i många fall 

kunna argumenteras för att Socialstyrelsens författningar faktiskt har 

större inverkan på det dagliga vårdarbetet än lex generalis som ofta 

bara skissartat anger t.ex. hur vårdpersonalen skall agera och hantera 

en viss praktisk situation.   

     När det kommer till övriga regler kan nämnas att Socialstyrelsen 

också utfärdar en mängd andra dokument som i varierande grad kan 

ses som en del av reglerverket som styr vården. De viktigaste är de 

allmänna råden och riktlinjerna, men också lägesbeskrivningar och 

andra rapporter har stor betydelse för bl.a. vårdgivarens uttolkning av 

gällande författningar. Inom vårdsektorn förekommer också lokalt 

utformade regler och rutiner (arbetsbeskrivningar, 

säkerhetsföreskrifter etc.) som i allra högsta grad kan komma att 

påverka vårdens utformning, bedrivande och kvalitet. Det förekommer 

helt säkert att dessa saknar rättslig grund och legitimitet – i en 

organisationsstruktur som fortfarande präglas av traditionella 

hierarkier är det inte alltid den klokaste som sätter agendan för 

vårdens rutiner. Likväl kan de bli styrande för det dagliga arbetet på 

den lokala vårdenheten och få stor genomslagskraft. 

     Samma situation gäller för sedvanor som fortfarande har ett 

tämligen starkt fäste inom vårdsektorn. Dessa kan ha sitt ursprung i 

lagstiftning eller andra författningar och kan ofta vara användbara 

genom att de får rutiner att flyta smidigt, men de kan också vara ett 

                                                           
29

 Se Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 414 angående principen lex specialis 

legi generali derogat. 
30

 Siffran 200 författningar är uppskattat och hämtat från prop. 2009/10:210 s. 70.  
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resultat av ”dåliga vanor” som rent av bryter mot lagstiftningen.
31

  

Visserligen har sedvanans makt lättat något i takt med skiftande 

samhällsparadigm, men fortfarande torde det vara så att lokala 

sedvanor starkt styr vårdpersonalens beteende. Starka sedvanor är 

dessutom svåra att kontrollera och förändra genom lagstiftning. 

     Begreppet perifer lagstiftning saknar sannolikt motsvarighet i den 

rättsvetenskapliga diskursen och skall i denna framställning förstås 

som alla de författningar som inte faller inom lex specialis eller lex 

generalis men som på något sätt knyter an till vårdsektorn eller 

påverkar de rättssubjekt som är föremål för den renodlade hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen. Några sådana uppenbara lagar är 

socialtjänstlagen (2001:453), LSS samt socialförsäkringslagen 

(numera socialförsäkringsbalken) som har stark påverkan på en 

patients totala vårdkedja (t.ex. med avseende på rehabilitering) men 

som inte kan klassificeras som renodlad sjukvårdslagstiftning. Andra 

exempel på än mer perifera lagar är skollagen, regler om offentlig 

upphandling och inte minst den arbetsrättsliga lagstiftningen som i sin 

tillämpning och indirekt kan komma att få stort inflytande både på 

patientens och dennes närståendes ställning i vården. Lagstiftarens 

avsikt är naturligtvis att den perifera lagstiftningen skall harmoniera 

med generella och speciallagar. Tyvärr ser inte verkligheter riktigt ut 

på det sättet.  

 

Den i detta avsnitt beskrivna modellen gör inte anspråk på att vara varken 

uttömmande eller komplett. Den är heller inte vetenskapligt underbyggd utan 

skall enbart ses som en hjälpstruktur för att illustrera komplexiteten och 

omfattningen av sjukvårdens sammantagna regelverk, inte bara 

lagstiftningen. Då den fortsatta framställningen enbart kommer att fokusera 

på närståendes rättsliga ställning genom lex generalis, torde modellen redan i 

detta skede fylla sitt syfte genom att den visar vilka brister en sådan 

avgränsning av undersökningen medför för den totala analysen. totala bilden. 

     Förhoppningsvis skall också modellen fungera som ett gott stöd för 

framställningens senare analyser och diskussioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ett exempel på en sedvana som fungerat starkt normerande inom sjukvården är 

idén om att sjuksköterskeyrket var ”ett kall”. Idag har denna typ av altruistiska 

normer dämpats något.  
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3.1 Närståendebegreppet  
 

Det är inte helt lätt att reda ut när begreppet ”närstående” först 

uppträder i svensk sjukvårdslagstiftning. Termen är inte exklusiv för 

sjukvårdsjuridiken utan används i många olika sammanhang, både i 

allmän betydelse och inom många olika rättsområden, vilket gör det 

extra svårt att spåra dess uppkomst.  

     Om utgångspunkten tas i den moderna sjukvårdslagstiftningen kan 

det dock konstateras att det redan då HSL ersatte sjukvårdslagen 

(1962:242) i början på 1980-talet instiftades en skyldighet för 

vårdgivaren att informera den som var patientens ”nära anhörig” för 

det fall information inte kunde ges direkt till patienten (dåvarande § 3 

HSL). Att lagstiftaren såg en skillnad mellan begreppen anhörig och 

närstående framgår på flera håll i förarbetena, även om det är 

tämligen otydligt och inkonsekvent. I propositionen används termerna 

ibland synonymt och ibland separat, men helhetsintrycket är ändå att 

det föreligger vissa inbördes olikheter.
32

  

 

Noteras kan i sammanhanget att SAOB definierar anhöriga som personer 

förenade genom ”blodsband” (dvs. släktskap), och närstående som personer 

som står varandra nära (nära anförvant). Åtminstone i allmänna sammanhang 

finns således en semantisk skillnad där det förra uttrycket avser en snävare 

grupp.  

 

I slutänden blev det anhörig som kom att användas i lagtexten, men 

utan egentlig förklaring till varför detta begrepp föredrogs. Inte heller 

gavs någon närmare beskrivning av den personkrets som avsågs, och 

uppenbarligen såg man inga särskilda skäl, varken ur lagteknisk eller 

praktisk synvinkel, att utreda saken närmare. 

     1997 byttes uttrycket anhörig ut mot ”närstående” i lagtexten.
33

 

Ändringen ges inget större utrymme i lagförslaget, där sägs bara att ett 

sådant skifte redan genomförts i ”många andra författningar”.
34

 Vilka 

författningar som åsyftas framgår inte, men baserat på tidpunkten för 

uttalandetkan man tänka sig att lag (1994:953) om åligganden för 

personal inom hälso- och sjukvården (Åliggandelagen) skulle kunna 

vara en sådan lag, likaså transplantationslagen. 

     I samband med begreppsbytet ges däremot en definition på den 

personkrets som avses med närstående i HSL:s kontext, nämligen”… i 

första hand familjen och andra nära anhöriga. Även andra, som t.ex. 

mycket nära vänner, kan dock i det enskilda fallet vara att anse som 

närstående.”
35

 Av detta tycks stå klart att anhörig är att se som ett 

                                                           
32

 Se exempelvis prop. 1981/82:97, s. 48. 
33

 Dåvarande § 2a, genom SFS 1997:142. 
34

 Prop. 1996/97:60 s. 15.   
35

 A.a., s. 15 
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snävare begrepp än närstående eftersom det senare uppenbarligen 

omfattar det förra.  

     Närståendebegreppets materiella innehåll hade därförinnan 

preciserats på annat håll i sjukvårdslagstiftningen. I förarbetena till 

Åliggandelagen som är föregångare LYHS som i sin tur föregick PSL, 

framgår att frågan om vem som är närstående skall avgöras från fall 

till fall men att det ”… vanligtvis är […] familjen, dvs. make, 

sammanboende, barn föräldrar och syskon. Det kan också vara någon 

annan som patienten har en särskilt djup vänskap med.”
36

 Enbart 

”bekanta eller vanliga goda vänner ”skall dock inte ses som 

närstående i lagens mening.
37

 

     Det är intressant att i sammanhanget notera att förarbetena till PSL 

inte för någon självständig diskussion kring närståendebegreppet, utan 

istället hänvisar i sin helhet till Åliggandelagens proposition.
38

 Även 

om PSL kan ses som en efterföljare till åliggandelagen kan 

lämpligheten i denna typ av retrospektiva hänvisningar ifrågasättas, 

inte bara av tydlighetsskäl, utan också för att mycket kan ha förändrats 

på hälso- och sjukvårdsområdet som kan ha gjort tidigare uttalanden 

inaktuella.
39

 

     När det gäller personuppgiftshantering med hälsorelaterat innehåll 

inom sjukvårdsområdet har PDL ersatt både patientjournallagen och 

lagen om vårdregister. Dessa tidigare lagar innehåller ingen skrivning 

om närstående överhuvudtaget medan det däremot i PDL funnits en 

bestämmelse om närståendes rätt att begära ut patients journalhandling 

sedan lagens ikraftträdande 2008 (PDL8:2 st.1).
40

 Här är således 

närståendebegreppet relativt nytt, men ändå ges ingen uttrycklig 

definition varken i propositionen eller i den över 600 sidor långa 

utredningen som föregick lagförslaget.
41

 I den tämligen väl dolda 

referens som ges till annan lagstiftning i frågan, nämligen den tidigare 

sekretesslagen (1980:100), görs dock två förtydliganden av intresse 

för denna framställning: för det första behöver släktskap inte föreligga 

för att en person skall anses vara närstående, och för det andra så kan 

”någon definition av begreppet ”närstående” […]knappast ges, 

eftersom uppfattningen om vad som förstås med detta begrepp skiftar 

från tid till annan.”
42

. Uttalandena får genom hänvisningen relevans 

också för hälso- och sjukvårdsområdet och är delvis ett förtydligande 

av det som framkommit i tidigare lagförslag. Att det sker utifrån ett 

                                                           
36

 Prop. 1993/94:149 s. 118 f. 
37

 Prop. 1993/94:149 s. 69 
38

 Prop. 2009/10:210 s. 209 
39

Detta var en del i lagrådets och JO:s kritik, se prop. 2009/10: 210 s. 79.  
40

 Prop. 2007/08:126 s. 154. 
41

 Prop. 2007/08:126 samt SOU 2006:82 
42

 Se SOU 2006:82 s. 321 som hänvisar till prop. 1979/80:2 s. 168.  
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sekretessrättsligt perspektiv tycks inte föranleda någon annan syn på 

saken från författarna till 2006 års utredning sida.
43

 Det kan dock 

ifrågasättas om verkligen sekretesslagen och t.ex. HSL har samma 

utgångsvinkel när de hanterar närståendebegreppet och om det är helt 

oproblematiskt att överföra en begreppsdefinition från ett rättsområde 

till ett annat på detta sätt.  

     När det gäller närståendebegreppets behandling i 

speciallagstiftningen förtjänar framförallt transplantationslagen att 

nämnas eftersom den bryter mot knapphändigheten i övriga förarbeten 

till lagstiftningen på sjukvårdsområdet.
44

 Materiellt tillför den dock 

inte så mycket när det gäller definitionen av den avsedda kretsen, utan 

här understryks bara vad redan känt är om att det är den personliga 

relationen och inte formella släktband som skall vara avgörande för 

om en person anses som närstående eller inte.
45

 

     Slutligen skall återigen påpekas att närståendebegreppet inte är 

exklusivt för sjukvårdsområdet utan förekommer i många andra 

rättsdiscipliner, som associationsrätten, obeståndsrätten m.fl. Det 

måste därför tas med i beräkningen att det kan förekomma en viss 

parallell begreppsbildning där samma terminologi används men där 

den materiella definitionen skiljer sig åt och att kretsen som avses kan 

vara både större, men framförallt mindre, än inom hälso- och 

sjukvården. Också när det gäller det som tidigare i denna 

framställning benämnts som ”perifer lagstiftning” bör viss försiktighet 

iakttas vid analogitolkningar. Så gör t.ex. LSS en betydligt snävare 

tolkning av närståendebegreppet än HSL, precis som i reglerna om 

assistansersättning i Socialförsäkringsbalken 51:16. De perifera 

lagarnas påverkan lämnas dock av utrymmesskäl utanför denna 

framställning.  

 

3.2 Närmare om närståendekretsen 

 

3.2.1 En öppen definition 
 

Någon samlad, koncentrerad definition av närståendekretsen ges 

således inte i förarbetena. Begreppet har kommit att formas genom ett 

flertal uttalanden vid olika tidpunkter och i skilda 

lagstiftningssammanhang, och även med beaktande av den 

information som finns att tillgå så framstår beskrivningen av 

närståendekretsen som en aning vag i konturerna. Via 

korshänvisningar låter lagstiftaren förstå att det också är med avsikt 

som definitionen har lämnats öppen för att kunna anpassas till 

                                                           
43

 SOU 2006:82, s. 321. 
44

 Prop. 1994/95:148. 
45

 A.a., s. 30. 
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omständigheterna både i det enskilda fallet och med hänsyn till 

samhällets skiftande uppfattning om vem som är att betrakta som 

närstående. På detta sätt undviks att definitionen med tiden blir 

obsolet. Denna hållning från lagstiftarens sida kan knappast betraktas 

som annat än klok. 

     Helt avgörande blir nu istället relationen till patienten, där 

kärnfrågan helt enkelt är om personen i fråga är just det han eller hon 

utsäger sig för att vara; en person som står patienten nära. Den bortre 

gränsen dras vid ”bekanta och enbart goda vänner” – i sig två tämligen 

vaga begrepp som dock också har den styrkan att de är 

anpassningsbara till omvärldens syn på saken.
46

  

 

Genom Patientlagen som träder i kraft i januari 2015 tas ett mer strukturerat 

grepp på närståendekretsen, genom att de tidigare utspridda 

definitionsfragmenten nu samlas i en enda proposition. Däremot verkar 

Patientlagen inte tillföra någonting utöver det som redan är känt och inarbetat 

om närståendekretsens definition de lege lata. Den ansluter sig m.a.o. till den 

öppna definition som beskrivits ovan.
47

 

 

Motsatsvis innebär den öppna definitionen att i stort sett ”vem som 

helst” kan ingå i närståendekretsen. Detta är som sagt lagstiftarens 

avsikt och på det hela taget en styrka, men samtidigt betyder det att 

vem som helst också kan påstå sig höra till närståendekretsen.  

     Om patienten är beslutsförmögen och vid medvetande utgör detta 

inte ett problem. Han/hon kan ju då själv verifiera ett påstående om 

närståendeskap. Men i fallet med patienter med nedsatt 

beslutsförmåga skulle detta potentiellt kunna medföra komplikationer. 

Här finns ju ingen möjlighet att vända sig till patienten själv för att 

kontrollera påståendet, och skyddslösheten för en beslutsoförmögen 

patient blir här påfallande.   

     Några regler om hur situationen skall hanteras i praktiken ges inte i 

lex generalis. Problematiken förskjuts istället från lagstiftningen till 

den praktiska sjukvårdsverksamheten där det faller på personalen att 

bedöma dylika påstående. Det blir m.a.o. en sorts bevisfråga som 

vårdpersonalen löpande har att ta ställning till.  

     Frågan är därför hur detta skall göras på ett systematiskt 

tillförlitligt sätt? Om en person i sjukhusmiljö t.ex. presenterar sig som 

en dotter till en patient, kan det antas att sjukvårdspersonalen inte 

sällan kommer att acceptera påståendet utan större undersökning. Ett 

projektarbete i medicinsk etik vid Uppsala universitet fokuserar på 

just denna problematik och ger en fingervisning, om än med ganska 

                                                           
46

 Prop. 1993/94:149 s. 69 
47

 Prop. 2013/14:106, s. 73. 
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tunt och anekdotisk underlag, att detta är just hur det vanligtvis går 

till.
48

  

     Men även för det fall att vårdpersonalen faktiskt efterforskar 

sanningshalten i ett påstående om närståendeskap kvarstår svårigheten 

att säkerställa detta. Eftersom släktskap inte är avgörande för om en 

person är närstående eller inte, så kan ju omvänt heller inte släktskap 

användas som indikator på närståendestatus.
49

 Inte ens om en person 

kan legitimera sitt släktskap med en beslutsoförmögen patient kan 

således hans/hennes ställning som närstående säkerställas i rättslig 

mening. I praktisk mening är det nog dock fullt tillräckligt.  

 

När det handlar om utlämnande av patientuppgifter finns mer detaljerade 

instruktioner att få om hur detta skall gå till i författning av lägre dignitet än 

lag. I SOSFS 2008:14 kap. 4 § 8 stadgas en skyldighet för den person som 

lämnar ut patientuppgifter att också säkerställa att de hamnar hos rätt 

mottagare. Inte heller här ges dock någon konkret ledning i hur detta 

säkerställande praktiskt skall gå till, och det kan förmodas att författningen 

kompletteras med ytterligare föreskrifter, kanske på lokal nivå där hänsyn tas 

till just den enskilda vårdenhetens arbetssätt och förutsättningar att verkställa 

själva utlämnandet. Det är tänkbart att SOSFS 2008:14 kan användas analogt 

också när det handlar om att bevisa närståendestatus. Frågan faller dock 

utanför denna framställning som helt riktar in sig på lex generalis.  

 

3.2.2 Närståendekretsens omfång 
 

Självklart är det inte ovanligt att en patient har flera personer som kan 

betraktas som närstående. Så länge som dessa ”hör ihop” enligt 

konventionella normer (den traditionella kärnfamiljen t.ex.) torde 

antalet närstående inte föranleda några komplikationer i det praktiska 

vårdarbetet. Som framgått är släktband på intet sätt avgörande, men 

det kan nog förutsättas att maka/make, syskon, eller barn till patienten 

kommer att behandlas hänsynsfullt som en enhet och få ungefär 

samma bemötande av vårdpersonalen – åtminstone så länge som 

känslan finns av att dessa kommer något sånär överens inbördes.  

     Men med den öppna definition av närståendekretsen som 

förekommer i förarbetena ges utrymme också för andra, mer 

okonventionella konstellationer på området. Kanske anser en 

älskarinna sig stå patienten lika nära som dennes barn eller t.o.m. 

dennes maka, och två barndomsvänner kan ju ha en djup och innerlig 

vänskap som är minst lika stark som blodsband. Flera personer som 

saknar koppling till varandra kan således samtliga ingå i 

                                                           
48

 Yohannes, Vem är anhörig? s. 14 f. 
49

 Det är ju t.o.m. så att både biologiska barn och make/maka mycket väl kan falla 

utanför närståendekretsen. Ett barn som inte bott hemma på 30 år står ju inte med 

nödvändighet patienten närmare än t.ex. en särboende partner till patienten, se Prop. 

1994/95:148 s. 30 f.  
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närståendekretsen, och då blir situationen genast mer svårhanterlig, 

eller åtminstone mer grannlaga, att hantera.  

     Frågan om antalet personer i närståendekretsen tas inte upp i 

förarbetena. Om grammatiska regler tillåts vara vägledande finns 

däremot svar att få direkt i lagtexten. Enligt § 2b HSL är det en 

närstående som skall delges information om patienten själv inte kan ta 

emot den. Det korresponderade lagrummet i PSL 6:6, som reglerar 

vårdpersonalens skyldighet i detta avseende, är också utformat i 

singularis, bestämd form, likaså vårdgivarens skyldighet att informera 

om vårdskada i PSL 3:8. På andra platser i lagstiftningen, t.ex. § 3f 

HSL och PSL 3:4, talas det istället om närstående i pluralis, obestämd 

form, och här synes det inte finnas några numerära begränsningar i 

personkretsen.  

     Det ser alltså ut som att närståendekretsens omfattning hänger ihop 

med vilken typ av förmån det rör sig om. När det exempelvis handlar 

om vårdgivarens resp. vårdpersonalens skyldighet att delge en 

närstående information är det tillräckligt att detta sker till en av flera 

närstående, vilket väl får betraktas som helt rimligt. Det är lätt att se 

hur situationen skulle kunna bli ohållbar om samtliga patientens 

närstående kunde kräva ut samma information, kanske t.o.m. vid olika 

tillfällen.  

     När det gäller de lagrum där närståendes medverkan önskas för att 

den kan bidra till en bättre vård för patienten, t.ex. 3:4 PSL finns 

däremot inte dessa restriktioner. Här kan alltså vårdgivaren vända sig 

till samtliga eller vem som helst av de närstående i syfte att uppnå en 

säkrare vård för den enskilde. Också detta verkar rimligt och 

förnuftigt.  

 

3.3.3 Omfångets praktiska relevans 
 

Eftersom HSL och PSL är utformade som skyldighets- och inte 

rättighetslagar innebär ju detta att vårdgivaren/personalen har uppfyllt 

sin skyldighet så fort en person av flera i närståendekretsen har 

omfattats av den ålagda åtgärden, t.ex. att lämna information till 

närstående när patienten inte kan ta emot den själv. 

Informationsplikten verkar då inte gälla i förhållande till eventuella 

övriga närstående.
50

  

     I praktiken är det sannolikt så att vårdpersonalen kommer att 

försöka tillmötesgå samtliga närstående i deras önskemål, och helt 

säkert är det så att problematiken ofta kan undvikas genom att alla 

närstående informeras vid en och samma tidpunkt. Det går dock inte 

att bortse ifrån att tids- och resursbrist tidvis kan uppstå i vården och 

                                                           
50 Kanske skulle den s.k. ”människovärdesprincipen” som kodifieras i § 2 HSL 

kunna göra det orimligt att inte samtliga närstående får information.  
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föranleda att bemötande och tillmötesgående från vårdpersonalens 

sida måste stå tillbaka för huvuduppgiften att behandla patienter. I 

sådana fall kan det vara mer förståeligt om vårdpersonalen utnyttjar 

begränsningarna i sin informationsskyldighet. 

     Också i PDL 8:2, som handlar om utlämnande av patientjournaler, 

talas om en närstående. Här blir dock effekten annorlunda eftersom 

just det lagrummet är utformat som en rättighet för den närstående. 

Här får istället var och envar av de närstående en rättighet att begära ut 

journaluppgifter.  

 

3.3.4 Prioriteringsordningen inom närståendekretsen 
 

I anslutning till detta skall frågan om prioritetsordningen bland de 

närstående tas upp. Genom att det i vissa fall räcker om vårdgivaren 

resp. vårdpersonalen informerar endast en person i närståendekretsen 

uppstår ju en sorts konkurrenssituation dem emellan. I regel är det 

säkert så att den närstående som tar emot information enligt HSL och 

PSL för informationen vidare till andra eventuella närstående, men 

detta är bara en förhoppning och inte en regel.
51

 I verkligheten är det 

heller knappast ovanligt att närståendes inbördes relationer är 

problematiska och till och med antagonistiska, och då fallerar ju hela 

idén.  

     I förarbetena till HSL och PSL finns ingen diskussion kring 

eventuella prioriteringssituationer mellan närstående, något som skulle 

kunna tas som ytterligare ett tecken på att lagstiftaren utgått från att 

alla närståenderelationer är godartade och helt glömt bort att 

problematisera kring frågan.  

     Å andra sidan kan det strikt lagtekniskt hävdas att det heller inte är 

nödvändigt med en sådan diskussion eftersom HSL och PSL inte 

överför någon bestämmanderätt från patienten till den närstående. Inte 

ens om patienten är avsvimmad eller i övrigt beslutsoförmögen träder 

närstående automatiskt in som ställföreträdare enligt lex generalis, och 

frågan om inbördes prioritering mellan närstående blir därför mindre 

angelägen i lagstiftning som ytterst syftar till att skapa en god vård för 

patienten.
52

 Lagstiftarens fokus är ju a) patientens relation till 

vårdgivaren, b) patientens relation till vårdpersonal och c) patientens 

relation till de närstående. Relationen mellan de närstående lämnas 

därmed, med viss rätta, därhän.  

     I en framställning där ansatsen är att analysera de närståendes 

rättsliga ställning får frågan däremot större aktualitet. I detta 

sammanhang måste ju också relationen mellan närstående/närstående 

                                                           
51

 Tanken är förmodligen att den närstående som informeras skall kontakta andra 

närstående och i sin tur informera dessa. ”Vem är anhörig?” s. 8. 
52

 Det kan dock finnas legala ställföreträdare för patienten enligt annan lagstiftning, 

t.ex. FB. 
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beaktas och då blir onekligen prioriteringsfrågan mer trängande.  

Tyvärr står som sagt ingen ledning att få i förarbetena, utan det kan 

bara konstateras att den lösning som finns är den som kan läsas 

indirekt ur lagrummen § 2b HSL och 6:6 PSL. Om vårdens skyldighet 

endast innebär 1) att det är tillräckligt om en enda person i 

närståendekretsen informeras, och 2) det inte spelar någon roll vem 

detta är, blir ju konsekvensen att den närstående som är först också är 

den som skall ges prioritet. Principen tycks således vara den 

välbekanta ”först till kvarn”. 

 

3.3.5 Prioriteringsfrågans praktiska betydelse 
 

Helt ointressant för lagstiftaren borde dock inte prioriteringsfrågan ha 

varit. Det kan nämligen tyckas att det inom ramarna för 

lagstiftningsuppdraget borde ingått att skapa en regel som också i så 

stor utsträckning som möjligt också säkerställer att informationen 

hamnar hos den närstående som är bäst lämpad att hantera den.  

 

För att illustrera saken kan följande hypotetiska, men för den skull inte 

orimliga, exempel ges: en svårt senildement man tas in på en 

intensivavdelning där han blir liggande i nästan en vecka för observation. 

Hans hustru sitter vid hans sida hela tiden och blir den som personalen 

vänder sig till för att få bakgrundsinformation om mannen och för att 

uppfylla sin informationsplikt enligt § 2b HSL. Efter en vecka märker dock 

personalen att kvinnan verkar glömma bort saker och att de uppgifter som 

hon tillhandahåller om maken allt oftare framstår som orimliga. Bl.a. uppger 

hon att maken använder flera mediciner som vilken sjuksköterska som helst 

inser är inkompatibla. Det visar sig vid närmare undersökning att hon lider 

både av epilepsi som påverkar hennes kognitiva förmåga och begynnande 

Alzheimers sjukdom. Oron sprider sig bland personalen som pga. 

bemannings- och tidsbrist utgått från makans uppgifter om makens anamnes. 

Det blir alltmer uppenbart att det hade varit lämpligare om personalen vänt 

sig till en annan närstående, parets gemensamma dotter, både som avnämare 

av information och källa till upplysningar om mannen. 

 

Som det ser ut idag finns inget rättsligt incitament för varken 

vårdgivaren eller vårdpersonal att anstränga sig för att tillse att den 

närstående som informeras är den som är bäst lämpad i en större krets 

av närstående. Den informationsplikt som stipuleras i § 2b och PSL 

6:6 ställer inte upp några sådana krav.  

     En annan sak är att vårdpersonalen av etiska-, omvårdnads- och 

mellanmänskliga skäl helt säkert i praktiken kommer att anstränga sig 

för att detta skall ske, men samtidigt står det tydligt av rapporteringen 

från vårdsektorn att just informationsflödet till patient och närstående 

är under all kritik.
53

 Utan att på något sätt förringa vårdens hårt 

arbetande yrkesutövare, går det inte att bortse ifrån att det rådande 

                                                           
53

 Prop. 2013/14:106, s. 47 samt VIP i vården? s.12.  
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systemet inte fungerar. Det är visserligen inte säkert att det beror på 

lagstiftningen, men å andra sidan kan det inte påstås att lagstiftningen 

löst problemet.  

 

3.3.6 Närstående i andra rättsliga sammanhang 
 

Närståendebegreppet förekommer också i annan lagstiftning och då 

med andra definitioner och annat omfång, bl.a. inom arvsrätten och 

stora delar av förmögenhetsrätten.
54

 Också i den perifera 

lagstiftningen finns exempel där precisionen i närståendebegreppet är 

större än i lex generalis, bl.a. i LSS och i Socialförsäkringsbalken. 

Dessa författningar är konstruerade som rättighetslagstiftning och 

därav följer också ett högre krav på exakthet och exigibilitet. 

     Något uttalat stöd för analogier mellan perifer lagstiftning och de 

generellt tillämpliga lagarna vad gäller närståendebegreppet finns inte 

i förarbetena till HSL, PSL eller PDL. Av nyss nämnda skäl torde 

detta ske med stor försiktighet, samtidigt som det inte går att bortse 

från att lagstiftaren faktiskt gör något som liknar just 

analogitolkningar på flera ställen, bl.a. genom komplicerade och 

röriga korshänvisningar till sekretesslagstiftning.
55

   

 

3.3.7 Slutord om närståendebegreppet 
 

Frånvaron av problematisering kring närståendekretsen i förarbetena 

skapar intrycket av att lagstiftaren i det närmaste uppfattat begreppet 

som axiomatiskt.  

     Så länge som det rör sig om närstående till patienter med full 

beslutskapacitet är det förvisso svårt att se hur detta kan leda till några 

större konsekvenser. I dessa fall kan ju patienten själv säga till i vilken 

grad de närstående skall involveras i vården, och därmed botas också 

botas de flesta komplikationer som kan tänkas uppstå.
56

  

     Men när det handlar om patienter med nedsatt beslutsförmåga 

hamnar betydligt ömtåligare värden i vågskålarna. Dessa är per 

definition personer som inte klarar av att föra sin egen talan, och då 

kan konsekvenserna av oklarheterna kring den rättsliga innebörden av 

närståendebegreppet bli större och allvarligare. Samma resonemang 

                                                           
54

 Inom associations- och obeståndsrätten förekommer en betydligt snävare 

definition, se t.ex. kap. 21 § 1 aktiebolagslagen (2005:551) och kap. 4 § 3 

konkurslagen (1987:672).  
55

 Se t.ex. SOU 2006:82, s. 321 där det hänvisas till prop. 1979/80:2, s. 168. 
56

 Tanken bakom sjukvårdslagstiftningen är att patienten själv skall avgöra om och i 

vilken utsträckning en närstående skall involveras i vården. Detta följer redan genom 

principen om patientens självbestämmande. Något tycks detta fokus ha skiftat 

genom patientlagen som i 5:3 PL tydligt stadgar att närstående skall ges tillfälle att 

medverka i vården, men inte är lika tydlig i att patienten faktiskt kan motsätta sig 

sådan medverkan.  Däremot framgår det tydligt av förarbetena, se prop. 2013/14: 

106, s. 73.  
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gäller i stort också för dysfunktionella närståenderelationer, där 

patienten visserligen rent formellt har kapacitet att yttra sig i frågan, 

men kanske inte vågar eller orkar.  

 

Avslutningsvis kan frågan ställas varför en person överhuvudtaget skulle 

hävda närståendeskap till en beslutoförmögen patient om denne inte också är 

det? Det kan onekligen verka långsökt vid en första anblick, men svaret är att 

orsakerna är lika många som det finns människoöden på livets stig. Det kan 

röra sig om hämndmotiv, bristande beslutsförmåga också hos den som påstår 

sig vara närstående, arvsfrågor, ren elakhet eller ren nyfikenhet.  

     För närvarande pågår ”Utredningen om beslutsoförmögna personers 

ställning i hälso- och sjukvården” under Socialdepartementet. Utredningen 

skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2014 (dir. 

2012:72), men genom ett tilläggsdirektiv har slutdatum skjutits upp till 1 

januari 2015 (dir. 2013:96). Förhoppningsvis kommer rapporten att lösa en 

del av den rättsliga problematiken på området. Tyvärr tycks föreningen redan 

ha medfört att viktiga lagstiftningsåtgärder till skydd för beslutoförmögna 

personer fått skjutas upp, se prop. 2013/14:106, s. 59 f (Patientlag). 

 

3. 3 Syftet bakom närståendes ställning i vården 

Ledstjärnan för svensk sjukvårdslagstiftning har under flera decennier 

varit att stärka patientens ställning och att skapa en god vård där 

dennes behov sätts i centrum (patientcentrering).
57

 I detta avseende är 

syftet bakom lagstiftningen väldigt tydligt och kommer också till 

uttryck både direkt i lagtexten liksom i förarbetena där saken 

behandlas i tämligen omfattande ordalag.
58

 Också den kommande 

Patientlagens övergripande syfte är att stärka patientens ställning, 

dock med det nya, viktiga tillägget att också tydliggöra denna 

ställning.
59

 

     När det gäller det specifika syftet med att närstående införlivats i 

den rättsliga systematiken på sjukvårdsområdet är dock förarbetena 

mer sparsamma på information. Vid en genomgång enligt ovan 

framgår att närståendebegreppet introducerats stegvis och vunnit sitt 

materiella innehåll vid olika tidpunkter och delvis i olika 

lagstiftningssammanhang. Någon tydligt sammanhållen systematik, 

och stringens i frågan är svår att hitta.  

     Vid en första anblick kan syftet bakom närståendes rättsliga 

ställning på vårdområdet verka självklart. I de allra flesta fall utgör de 

ett ovärderligt stöd för patienten, är en källa till information för 

vårdgivare och personal samt en praktisk hjälpreda i både 

                                                           
57

Se t.ex. prop. 1981/82:97, s. 148. 
58

Se bl.a. prop. 1981/82:97 (HSL) prop.1984/85:181 (utvecklingslinjer), Prop. 

1996/97:60 (prioriteringar) och prop. 2009/10:67 (stärkt ställning), och nu senast 

prop. 2013/14:106 (Patientlag). 
59

 Prop. 2013/14:106 s. 41.  
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förberedelser och eftervård. Närstående är tveklöst en tillgång i alla 

dessa hänseenden, och utifrån detta perspektiv skulle syftet kunna 

sägas vara den positiva inverkan de har på patientens totala 

vårdsituation. Genom att involvera patientens närstående kommer helt 

enkelt patientens vård att bli bättre, vilket i sin tur överensstämmer 

åtminstone med HSL:s bakomliggande syfte.
60

  

 

Genom ett uttalande av lagrådet i propositionen till ursprungsförfattningen 

synes det stå klart att avsikten är att HSL skall tolkas teleologiskt – 

ändamålsenligt – utifrån lagens syfte att förbättra den enskilde patientens 

ställning.
61

   

     Som framgått är lex generalis på vårdområdet i stora delar utformad som 

ramlagar, vilket medför att lagstiftningen i många avseende saknar den 

precision och detaljreglering som krävs för att den skall kunna fungera som 

ett rättsligt verktyg för de personer som har att tillämpa den. Lagstiftningen 

måste därför 1) vanligtvis fyllas ut med mer detaljerade regler av lägre 

konstitutionell status, samt 2) vanligtvis tolkas när den skall användas i 

praktiska sammanhang. Det teleologiska förhållningssättet medger att hänsyn 

tas till ”tidsandan” när det kommer till att avgöra vilka handlingar/åtgärder 

som förbättrar patientens ställning och passar således särskilt bra som 

tolkningsmetod i relation till HSL. Genom HSL:s placering i den rättsliga 

strukturen som den ”mest generella av de generella” lagarna förefaller det 

sannolikt att samma tolkningsmetod och samma syfte skall gälla även för 

lagrum i PSL och PDL.  

     Den mest omfattande källan avseende den teleologiska tolkningsmetoden 

torde finnas i Ekelöfs Rättegångsserie.
62

  

 

Samtidigt är som tidigare diskuterats långt ifrån alla 

närståenderelationer av godo. I vissa, mer extrema, fall skulle det till 

och med kunna hävdas att de kan inverka menligt på patientens vård. 

Det går därför inte att okritiskt förhålla sig till de närståendes 

medverkan i vården eftersom det övergripande syftet – att stärka 

patientens ställning – riskeras att helt förfelas i de fall då relationen är 

av negativ art. Visserligen är det ganska tydligt att avsikten är att 

närstående endast skall involveras i den grad som patienten finner 

lämpligt, men vad händer om patienten faktiskt inte vågar säga ifrån i 

saken? Dysfunktionella relationer kan ju ibland innehålla ett inte 

obetydligt mått av dolda hot och löften om repressalier, och frågan är 

om en sjuk person klarar av att stå upp mot en dominant partner eller 

släkting? Och om patienten, kanske pga. sin sjukdom, inte har mental 

kapacitet att förmedla hur han/hon vill ha det? Hur skall en sådan 

situation hanteras i praktiken då patienten inte kan uttrycka sin egen 

vilja i frågan? 

                                                           
60

 Se prop. 2013/14:106 s. 35 samt Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård, 

Vårdanalys 2012, s. 15. 
61

 Prop. 1981/82:97, s. 142.  
62

 Ekelöf, P-O, Rättegång I–V.  
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     Med detta vill sägas att närståendes involvering i vården inte 

förutsättningslöst kan antas vara patienten till nytta. Syftet måste 

därför vara att medverkan skall vara patienten till gagn, inte att 

involvera närstående. Närståendes medverkan kan ur detta perspektiv 

ses som det medel med vilket syftet skall nås, och det synes viktigt att 

skilja dessa två åt, både i teorin och i den praktiska vårdverksamheten. 

 

Att döma av de pågående reformarbetena på sjukvårdsområdet tycks saken 

dock inte vara helt kristallklar. I en del utredningar och propositioner från 

senare tid tycks tendensen snarast vara att närstående och patient ses som en 

sorts odelbar helhet, genom att varje gång patientperspektivet betonas, även 

de närstående tycks omfattas av uttalandet.
63

 Detta kan knappast vara 

lämpligt vare sig ur ett etiskt eller rättsligt perspektiv.  

     Förarbetena till den nya Patientlagen faller inte i denna fälla dock. Också 

här saknas visserligen en problematiserande analys av involveringen av 

närstående med sin frånvaro, men rågången mellan patient och närstående 

tycks hållas relativt väl.   

     Att vårdpersonal ute i sin dagliga vårdgärning ofta kan komma att 

konfronteras med praktiska gränsdragningar mellan patient och närståendes 

viljor, kanske framförallt inom demensvården, torde de flesta vara medvetna 

om. Detta är dock svårt att styrka på annat sätt än genom anekdotiska bevis.   

 

Med detta synsätt kan syftet med involveringen av närstående i vården 

rangordnas som underordnat patientens behov. Den närståendes 

rättsliga ställning kan då sägas vara helt beroende av att den gynnar 

patienten vilket ju tycks vara en förnuftig utgångspunkt; om inte 

patienten fanns så skulle ju i strikt mening inte någon närstående 

heller ”existera”. 

     Men samtidigt går det inte att komma ifrån att de närstående 

genom lex generalis faktiskt innehar en ställning som i vissa fall 

innebär en viss självständig handlingskapacitet. Enligt 7:10 PSL kan 

t.ex. en närstående anmäla klagomål till Socialstyrelsen utan 

patientens medgivande eller vetskap, och närstående har också 

möjlighet att på eget initiativ begära ur patientens journalhandlingar 

enligt PDL 8:2.
64

 Det senare lagrummet är t.o.m. utformat som en 

rättighet. Också ”efterlevanderespekten” i PSL 6:8 skulle kunna sägas 

ge den närstående en sorts självständig ställning, eftersom denna ju 

uppenbarligen kvarstår efter det att patienten avlidit.  

     Det tycks m.a.o. finnas ett visst utrymme att principiellt tilldela de 

närstående en egen, oberoende rättslig ställning som inte är direkt 

                                                           
63

 Två av de mer flagranta exemplen finns i SOU 2013:45 och i Patient- och 

närståendeperspektivet i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (depression och 

ångestsjukdom), art. nr. 2008-123-8. 
64

 Notera att klagorätten enligt PSL överhuvudtaget inte är begränsad till en viss 

personkrets enligt PSL, prop. 2009/10:210 s. 217. Tidigare hade närstående rätt att, 

genom PSL:s föregångare LYHS, vända sig till HSAN, men numera gäller att 

klagomål skall riktas till Socialstyrelsen.  
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kopplad till patienten. Det skulle därmed kunna argumenteras att 

denna från patienten fristående handlingskapacitet kan tolkas som att 

det i lagstiftningens syfte finns utrymme att också beakta de 

närståendes behov för deras egen skull, utan att det nödvändigtvis 

måste gagna patienten.
65

 Ett sådant antagande ligger sannolikt också i 

linje med hur vårdpersonalen uppfattar situationen i den dagliga 

vårdverksamheten. Det ”goda samarbete” som de vanligtvis 

eftersträvar med patientens närstående kan här beskrivas som tvåfald i 

sitt syfte; dels är avsikten att skapa bästa möjliga vård för patienten, 

dels att ge den närstående det stöd han/hon behöver och tillvarata 

dennes kunskap om patienten.   

     Slutligen skall när det gäller syftet bakom de närståendes 

deltagande i vården påpekas att detta också i vissa fall kan medföra 

orimliga hälsokonsekvenser för den närstående själv. Det finns 

nämligen en risk att vården i praktiken lutar sig ganska tungt på 

maka/make, barn eller vänner och det är inte alltid lätt att sätta upp 

gränser för hur mycket kraft och energi man som närstående klarar av 

att bidra med, kanske dessutom i kombination med den egna sorgen 

över att en kär närstående är svårt sjuk. Situationen är vanlig särskilt i 

relationen mellan närstående och demenssjuka patienter, där den sjuke 

successivt blir mer och mer beroende av omgivningen allteftersom 

sjukdomen förvärras och den närstående får ta ett allt större ansvar för 

att tillvarata patientens intressen, inte sällan intill gränsen för 

självutplåning och stor psykisk press.
66

  

 

För att konkret åskådliggöra vilket ansvar som kan komma att vila på 

närstående, kan nämnas Stockholms läns landstings Framtidsplan, där de 

närståendes i den s.k. ”nätverkssjukvården” skall vara både initierare, väktare 

och hjälpreda till patienten. Med tanke på länets demografiska bild (som 

gäller för landet i stort f.ö.) kan det spekuleras i att det under de kommande 

20-30 åren kommer att uppkomma många situationer med åldrande par som 

bär och stöttar varandra intill bristningsgränsen. Det kan tyckas som att ett 

ganska tungt ansvar för att framtidens vårdsituation härmed läggs på de 

närståendes axlar, se Framtidsplanen andra steget – konkretisering av det 

fortsatta arbetet (s. 16, 33, 58 t.ex.) 

 

Så frågan är hur det överensstämmer med syftet att en närstående i det 

närmaste offrar sin hälsa och välmående för patientens bästa? Om 

detta för argumentationens skull tas till sin extrem, så skulle ju här 

faktiskt patientens intresse av att få bästa möjliga vård (som helt klart 

stöds av syftet) kunna kollidera med den närståendes intresse av att 

inte hjälpa till så mycket att han/hon blir utbränd och sjuk.  

                                                           
65

 Rynning tycks se saken så i alla fall när det kommer till informationsplikten i § 2b 

HSL, dock utan att egentligen ange någon grund för sin inställning, Rynning s. 274. 
66

 Marcusson, Närståendes perspektiv, s. 1. Kompendiet visar tydligt på den press 

som kan komma att hamna på närstående till demenssjuka personer.  
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     Resonemanget är förmodligen att dra saken lite för långt, det skall 

medges, men i vilket fall visar det på en viss otydlighet i det 

bakomliggande syftet och att detta rent potentiellt skulle kunna få 

praktiska konsekvenser. Det illusterar dock det som är tänkt att vara 

ett genomgående tema i denna framställning; nämligen att relationen 

närstående-patient måste problematiseras och inte tas för given åt det 

ena eller det andra hållet. Särskilt vad ankommer beslutsoförmögna 

patienter skulle ett tydligt uttalat syfte tjäna till att stärka 

rättssäkerheten för denna redan skyddslösa personkategori.
67

 Det är 

annars lätt att utgå ifrån att närstående alltid agerar som deras väktare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 En sammanfattning av rättsläget för beslutsoförmögna personer finns hos Klemme 

Nielsen, Laglöst land, och en grundlig genomgång av de etiska aspekterna kan fås 

hos Tännsjö, Vårdetik samt Tvångsvård – om det fria valets etik i hälso- och 

sjukvård.   
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Kapitel 4  

Lagstiftningens innehåll 
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4.1 Metod och ansats 
 

I detta kapitel skall det materiella innehållet i de generellt tillämpliga 

lagarna som berör närstående på hälso- och sjukvårdsområdet 

presenteras närmare. Ansatsen för genomgången är rättsdogmatisk 

med avsikt att lämna den största delen av analysen till följande avsnitt, 

även om lagstiftningens natur helt säkert kommer att föranleda inpass 

av funderingar och diskussion i löpande text.  

     Föremålet för genomgången är gällande rätt, men på förekommen 

anledning kommer på sina håll uppmärksamhet ägnas också åt 

patientlagen som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2015 och 

ersätta HSL. Redan inledningsvis kan det sägas att det efter en 

översiktlig genomgång av lagsförslag och förarbeten tycks som att den 

nya lagstiftningen medför ganska små materiella förändringar jämfört 

med den nu gällande HSL vad ankommer närståendes rättsliga 

ställning, med ett undantag; samråds- och påverkansmöjligheterna.  

 

4.2 Allmänt om lagstiftningen och närståendekretsen  
 

Närstående omnämns uttryckligen endast på ett fåtal ställen i de lagar 

som utgör lex generalis på hälso- och sjukvårdområdet, och det är 

inledningsvis svårt att se någon direkt korrelation mellan den faktiska 

betydelse de närstående kan komma att inta i den praktiska 

vårdsituationen och den uppmärksamhet de ges i författningstexterna.  

     I tabellen nedan redovisas översiktligt den explicita förekomsten av 

närståenderelaterade lagrum. Av utrymmesskäl kommer inte alla 

paragrafer som omnämns behandlas, endast de markerade med 

kursiverad text.   

 
 

 Lagrum som direkt reglerar närståendes rättsliga ställning enligt  

 lex generalis på hälso- och sjukvårdsområdet 
 

 

 HSL 
 

§ 2b: Information i patientens ställe (vårdgivaren) 

§ 2d: Hänsyn och omtanke mot efterlevande 

§ 3f: Utformning av individuell plan 

§ 8a: Synpunkter från patient- och närståendeorganisationer  
 

 

 PSL 
 

Kap. 3 § 4: Närståendes deltagande i patientsäkerhetsarbetet 

Kap. 3 § 8: Information om patientskada 

Kap. 6 § 6: Information i patientens ställe (vårdpersonal) 

Kap. 6 § 8: Hänsyn och omtanke mot närstående 

Kap. 6 § 13: Sekretess och säkerhet 

Kap. 7 § 16: Ta del av klagoärende  
 

 

 PDL 
 

Kap. 8 § 2: Utlämnande av journalhandling 
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4.2.1 Människovärdesprincipen 
 

Utöver de uttryckliga förekomsterna i tabellen ovan, finns det flera 

allmänt formulerade lagrum som till sitt innehåll indirekt berör och 

formar också de närståendes rättsliga ställning.  

    I § 2 HSL fastslås att vårdens huvudsakliga uppgift är att 

tillhandahålla en jämställd vård byggd på respekt för människors lika 

värde och den enskildes värdighet. Dessa målsättningar äger 

naturligtvis inte sin rättsliga legitimitet enbart genom HSL, utan den 

verkliga tyngden kommer av att de bygger på universella mänskliga 

rättigheter så som de manifesteras i olika folkrättsliga dokument som 

Sverige ratificerat, samt på den grundsyn som får anses genomsyra det 

demokratiska styrelseskicket och som kodifieras genom RF 1:2. 

Skrivningen skall ses som lagstiftarens uttryck för att den 

människovärdesprincip som är grundläggande för hela samhället 

också är den viktigaste principen inom hälso- och sjukvården.
68

 

     Av det ovanstående följer att de grundläggande principerna om lika 

värde i § 2 måste vara tillämpliga inte bara på patienten utan också på 

dennes närstående. Lika lite som HSL skall ses som grundförfattning 

när det kommer till människovärdesprincipen, lika lite kan den ju 

användas för att inskränka de rättigheter som en enskild närstående 

har enligt RF eller FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Hur 

långt dessa tankar om lika värde kan dras i den praktiska 

vårdsituationen är däremot svårare att precisera. Att också närstående 

skall behandlas med respekt och hänsyn utifrån sin särprägel som 

individ och utifrån omständigheterna i den aktuella vårdsituationen 

torde det dock inte råda någon tvekan om.  

 

4.2.2 God hälso- och sjukvård 
 

Av § 2a HSL framgår vårdgivarens skyldighet att bedriva en god vård. 

Begreppet preciseras genom lagrummets mom. 1-5, men både inom 

ramen för de olika momenten och utöver dessa finns ett ganska stort 

utrymme att beakta rådande zeitgeist när det kommer till definitionen 

av vad som utgör en god vård. Nödvändigheten av en sådan 

anpassning framstår tydligt om t.ex. 1950-talets syn på god vård 

jämförs med det som idag anses fylla detta kriterium, och helt säkert 

föreligger också skillnader i uppfattningen om vad som är god vård 

mellan tidigt 1990-tal och sent 2010-tal, inte minst när det kommer till 

subjektivt värdeladdade ord som trygghet, tillgänglighet och respekt.   

     Innebörden i begreppet ”god vård” kommer därför i hög 

utsträckning att formas av normer och regler av lägre dignitet än lag 

                                                           
68

 Se Prop. 1996/97:60 s. 19 (?)  
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och på så sätt fyllas med relevant innehåll anpassat till de rådande 

samhällsomständigheterna. 

     Som ett exempel kan nämnas Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

för God vård, som bygger på HSL men är mycket mer innehållsrika, 

och på flera håll kommit att bli vägledande och praktiskt 

normgivande.
69

 Enligt dessa riktlinjer är patientcentrering ett av de 

områden som identifieras som en viktig förutsättning för god vård, 

och som diskuterats i inledningen är ett av patientcentreringens 

kännetecken just att också närstående görs delaktiga i vården. Det 

skulle därför kunna argumenteras för att redan det uttryckliga kravet 

på vårdgivaren att bedriva en god vård i § 2a, medför ett indirekt krav 

att involvera närstående och att även tolka och tillämpa lagstiftningen 

generöst när det kommer till synen på närståendes roll i 

vårdverksamheten. Uttryckt på ett annat sätt skulle det kunna hävdas 

att det i dagsläget är svårt att tänka sig en god vård där närståendes 

kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara efter bästa förmåga; 

tidsandan, viljan till patientcentrering och ramlagstiftningen ger i alla 

fall fog för detta resonemang.  

 

4.3 Självbestämmande och informerat samtycke  
 

Huvudregeln i svensk sjukvård är att all vård skall ske på frivillig 

basis.
70

 Stödet för denna grundprincip kan ytterst härledas till den 

självbestämmanderätt som finns i den svenska grundlagen, RF 2:6 och 

2:8.  

Skyddet i RF gäller för den enskilde medborgaren gentemot det allmänna. 

Med detta avses dock även sådan verksamhet som bedrivs av enskilda på 

uppdrag av det allmänna, t.ex. kommuner och landsting, vilket medför att 

också den privat drivna sjukvården omfattas av bestämmelserna. 

Självbestämmanderätten så som den tar sig uttryck i grundlagen är dock inte 

obegränsad. RF 2:6 och 2:8 är s.k. relativa rättigheter vilket innebär att de 

kan inskränkas genom lag, dock endast i den utsträckning som är nödvändig 

och i syfte att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle (RF 2:20 och RF 2:21). Ett exempel på sådan begränsande 

lagstiftning återfinns i lex specialis på sjukvårdsområdet, närmare bestämt i 

LPT.  

    Skyddet för den personliga integriteten och rätten till individens 

självbestämmande slås också fast i Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen) artikel 8. Konventionen är sedan 1995 en del av 

svensk Corpus Juris, och av RF 2:19 framgår att lag inte får stiftas som 

                                                           
69

 Socialstyrelsens Nationella indikatorer för God vård, Artikelnr. 2009-11-5. Som 

ett konkret exempel kan nämnas Region Skåne som baserar sin hälso- och sjukvård 

på Socialstyrelsens sex kriterier av god vård med tillägg av ytterligare ett perspektiv 

(”Hälsoinriktad”).  
70

 I själva verket ”så långt det är möjligt”, se Rynning s. 174. 
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strider mot konventionen. Rent lagtekniskt utgör dock konventionen inte en 

del av RF utan är subsidiär till grundlagen – om än överordnad annan svensk 

lag.  

 

Kravet på frivillighet innebär att en patient måste lämna sitt samtycke 

till den medicinska behandling som sjukvården erbjuder för att den 

skall kunna genomföras. Rent allmänt kan rättsligt giltiga samtycken 

lämnas på många olika sätt, t.ex. muntligt, konkludent, direkt/indirekt 

och t.o.m. hypotetiskt, men på sjukvårdsområdet ställer HSL upp ett 

särskilt krav; det skall röra sig om ett informerat samtycke.
71

 Med 

detta menas att patienten av vårdgivaren skall få tillräckligt med 

information om det egna medicinska tillståndet, behandlingsmetoder, 

risker/möjligheter mm för att kunna fatta ett någorlunda förnuftigt och 

rationellt beslut om vården, baserat på hans/hennes egna personliga 

förutsättningar.
72

  

     Individens rätt till självbestämmande på sjukvårdsområdet kan inte 

övergå eller överlåtas annat än i viss begränsad utsträckning och då 

endast till vissa typer av ställföreträdare.
73

 Detta gäller även i fall då 

patienten helt eller delvis saknar beslutsförmåga. En närstående kan 

således aldrig enbart genom sin egenskap av ”närstående” inta 

ställningen av företrädare eller ombud för patienten när det kommer 

till vårdfrågor.
74

  En annan sak är att de genom sin goda kännedom om 

patienten ofta kan bistå sjukvårdspersonalen när de måste bilda sig en 

uppfattning om patientens hypotetiska vilja, t.ex. då frågan gäller 

huruvida livsuppehållande åtgärder skall sättas in. Detta är helt 

godtagbart, men det går samtidigt inte att sticka under stol med att den 

närstående i praktiken ofta kommer att uppfattas som ställföreträdare 

för den beslutsoförmögne – både av personalen och av sig själva.
75

   

     Beslutanderätt på området kan enligt gällande rätt sannolikt heller 

inte överlåtas genom fullmakt, men rättsläget är i detta oklart.
76

   

 

                                                           
71

 Det skall noteras att kravet på samtycke de lege ferenda kommer till explicit 

uttryck i patientlagen (4:2 PL). I gällande rätt saknas en sådan bestämmelse.  
72

 Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna, s. 269. 
73

 Vårdnadshavare för underåriga har en viss ställföreträdande beslutanderätt, se 

Rynning s. 306. När det gäller ställföreträdare för vuxna (god man och förvaltare) är 

rättsläget mer osäkert. Sannolikt finns ett visst begränsat utrymme att besluta i hälso- 

och sjukvårdfrågor, men det tycks råda konsensus om att dessa rättsinstitut inte är 

särskilt lämpade för detta, se. Klemme Nielsen, s. 75 och Rättssäkerhet och 

rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna s. 270.   
74

 Klemme Nielsen, s. 71.  
75

 Rynning, s. 306. 
76

 Förmyndarutredningen i SOU 2004:112 fann att en fullmakt sannolikt upphör att 

gälla enligt Avtalslagen (1915:218) om fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. För 

att hantera problematiken föreslogs ett nytt fullmaktsinstitut en s.k. 

”framtidsfullmakt” (se s. 1023 i propositionen). Förslaget har dock inte genomförts. 

Se även Rynning s. 312 f. om andra oklarheter i samband med fullmakter och 

beslutsoförmögna. 
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Ställföreträdarskap inom hälso- och sjukvårdsområdet för personer med 

nedsatt eller avsaknad av beslutsförmåga är ett problem som 

uppmärksammats – och effektivt undvikits – av den svenska lagstiftaren 

under årtionden.
77

 Konsekvensen har blivit att Sverige, till skillnad från 

övriga norden och många andra Europeiska länder saknar reglering av 

beslutsfattande för vuxna utan beslutsförmögenhet.
78

 Området är erkänt 

rättsligt svårbemästrat, och det har till och med hävdats från akademiska 

discipliner andra än den rättsvetenskapliga att någon reglering kanske inte är 

nödvändig eller ens önskvärd.
79

 Denna senare hållning får dock ses som en 

tankeprodukt driven av andra skäl än rent allmänmänskliga, framförallt 

eftersom den inte tar hänsyn till det verkliga problemet; de beslutsoförmögna 

kan själva inte tillfrågas om de är nöjda med rådande rättsläge och saknar 

även förmågan att ge frågan uppmärksamhet i media, inför politiker och inför 

allmänheten.  

     För att i denna utvikning knyta an till uppsatsens tema kan i 

sammanhanget framhållas de närståendes betydelse som väktare av de 

beslutsoförmögnas intressen och deras roll som opinionsbildare i frågan.  

 

4.4 Informationsskyldigheten  
 

Som framgått så är förutsättningen för att patienten skall kunna avge 

ett informerat samtycke att han/hon har tillgång till korrekt och 

relevant information om den egna sjukdomssituationen. Denna 

informationsskyldighet regleras för vårdgivarens del i § 2b HSL, med 

en motsvarande bestämmelse riktad mot vårdpersonalen i kap. 6 § 6 

PSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relationen lagrummen emellan skall ses som att ansvaret för att ordna 

sjukvårdsorganisationen så att informationsskyldigheten uppfylls på ett 

effektivt sätt på de olika vårdenheterna ligger på vårdgivaren (landsting, 

kommun, privat vårdgivare), medan skyldigheten att konkret sammanställa, 

sortera, förklara och förmedla informationen på ett förståeligt sätt till den 

enskilde patienten ligger på vårdpersonalen (läkare, sjuksköterska).
80

 Den 

förra situationen regleras av HSL och den senare genom PSL. 

 

Syftet bakom bestämmelserna torde först och främst vara att ge 

patienten en god faktagrund att stå på när denne enligt § 2a HSL resp. 

                                                           
77

 Se Klemme Nielsen, s. 40 ff. 
78

 Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna s. 275. 
79

 Tännsjö, Tvångsvård av dementa, 2007. 
80

 Prop. 1998/99:4, s. 46 och prop. 2013/14:106, s. 47. 

§ 2b andra stycket HSL och kap. 6 § 6 PSL andra stycket 
 

 

”Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas 

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till 

patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap.6 

eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 6 kap. 12 § 

andra stycket eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).” 

 

https://lagen.nu/2009:400#K25
https://lagen.nu/2009:400#K25
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PSL 6:1 skall samråda med ansvarig behandlingspersonal om den 

egna vårdens utformning. Syftet är dock inte helt tydligt uttalat i 

förarbetena till ursprungsförfattningen, utan påståendet kommer från 

en av remissinstanserna (Läkarförbundet) som för en viss diskussion i 

frågan. Deras uttalande lämnas okommenterat av föredragande 

statsråd men verkar i stort rimligt och riktigt, även om det dock verkar 

som att Läkarförbundet i sammanhanget något missuppfattat 

lagförslaget (de instämmer inte med att en närstående skall kunna 

delta i utformandet av vården, något som lagstiftaren aldrig 

föreslagit.).
81

 Saken fastställs dock av uttalanden i senare förarbeten.
82

 

 

Vad gäller syftet bakom PSL 6:6 kan bara konstateras att lagstiftarens 

horribla hantering av bestämmelsen lyckas dölja detta väl. I prop. 

2009/10:2010 hänvisas i lagkommentaren till 6:6 till förarbetena till 2:2 

LYHS som i sin tur hänvisar till lagkommentaren till § 3 Åliggandelagen som 

därefter hänvisar till prop. 1978/79:220 som behandlar § 5 tillsynslagen. Det 

rör sig här om korshänvisningar mellan förarbeten och lagstiftning som 

spänner över en period om nästan 40 år! För en lagstiftning som i stor 

utsträckning får sitt innehåll beroende på tidsandan är detta inte acceptabelt. 

Synen på patienten som individ torde ha förändrats ordentligt sedan dess. 

 

4.5 Information till närstående 

 

Under vissa omständigheter har vårdgivaren resp. vårdpersonalen att 

uppfylla informationsskyldigheten genom att lämna informationen till 

en närstående istället för till patienten själv.
83

  

 

4.5.1 Patienten kan inte ta emot info  
 

Av ordalydelsen i § 2b st. 2 HSL och 6:6 PSL framgår tydligt att 

skyldigheten att informera en närstående endast föreligger om 

informationen inte kan lämnas till patienten själv. Lagtexten lämnar 

dock i sin formulering utrymme för ganska extensiva tolkningar, och 

en första fråga av intresse blir därför om detta innebär att det är a) 

patientens förmåga att ta emot information eller b) vårdgivarens 

möjlighet att lämna information som är av betydelse i sammanhanget. 

     Inledningsvis får det konstateras att patientens tillfälliga 

otillgänglighet i tid eller rum inte kan vara avgörande, t.ex. om 

patienten befinner sig på toaletten, undersöks i ett annat rum, sover 

middag etc. En sådan hållning kan knappast vara förenlig med 

respekt- och värdighetstanken i § 2 HSL. Av samma lagrum torde 

                                                           
81

 Prop. 1981/82:97 s. 203. 
82

 Prop. 2009/10:67, s. 50. 
83

 Rynning kallar denna typ av information för ”ersättningsinformation” – ett uttryck 

som inte riktigt fångar innebörden och därför inte används i denna framställning, 

Rynning, s. 269. 
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också följa att patientens bristande förmåga till tvåvägskommunikation 

som sådan inte kan ses som ett hinder som medger att vårdgivaren 

istället vänder sig till en närstående. En person med afasi kan ju t.ex. 

sakna tal men ha bibehållen fattningsförmåga, och då måste 

vårdgivarens skyldighet att direkt informera patienten kvarstå.
84

 Inte 

heller språksvårigheter får som huvudregel hindra vårdgivaren från att 

informera patienten, inte heller att patienten har nedsatt syn, hörsel 

eller liknande funktionshinder. Sådana problem måste överbryggas av 

vårdgivaren.
85

 

 

Med avseende på informations- och kommunikationskanaler som e-post och 

sms blir också frågan om patientens oanträffbarhet i elektroniska medier kan 

anses medföra hinder för att överlämna informationen i lagrummets mening. 

Ansvaret för befordran av upplysningar torde dels ligga på vårdgivaren som 

har att se till att IT-infrastrukturen finns och fungerar, dels den enskilda 

vårdpersonalen (PSL 6:6 st. 1) som ansvarar för själva befordran, men det är 

svårt att ur HSL eller PSL utläsa hur långt ansvaret sträcker sig för att 

försäkra att informationen nått patienten, något som särskilt kan medföra 

svårigheter vid sms-/e-postkommunikation där utbytet av meddelanden inte 

nödvändigtvis sker i realtid.
86

 Frågan har hög regional aktualitet, eftersom 

Stockholms läns landsting i sin Framtidsplan lutar sig tungt på eHälsa och de 

kommunikationsmöjligheter som ges genom IT.
87

 

 

Att patienten är avsvimmad är däremot en sådan situation där 

informationen istället får lämnas till en närstående, likaså om 

patienten är katatonisk eller befinner sig i chocktillstånd och helt 

saknar förmåga att använda informationen som ges av vårdgivaren för 

att fatta självständiga beslut. Vid absolut beslutsoförmögenhet skall 

således vårdgivaren vända sig till den närstående.
88

  

     Dock är den enda typsituation som diskuteras i förarbetena till 

ursprungsförfattningen den där patienten är beslutsoförmögen. Mer 

oklart är därför fallet då patienten är en vuxen person med bristande 

eller avtagande beslutsförmåga som sträcker sig över en längre 

tidsperiod, t.ex. vid en lättare utvecklingsstörning eller en begynnande 

demenssjukdom. Här kan det alltså tänkas att patienten är fullt kapabel 

att fatta inte helt okomplicerade beslut om sin dagliga livsföring och 

till och med att ta emot och hantera enklare medicinsk information – 

dock inte i samma omfattning som en fullt beslutskompetent person. 

                                                           
84

Avsaknad av förmåga till tvåvägskommunikation kan dock vara ett tecken på 

nedsatt beslutsförmåga.  
85

Jfr. respekt-/värdighetstanken samt principen i § 2b st. 1 HSL om individuellt 

anpassad information, prop. 1998/99:4, s. 49. 
86

 Frågan blir här om det t.ex. räcker att det elektroniska meddelandet skickats för att 

det skall anses ha kommit patienten till handa eller om det krävs att läskvitto 

returnerats. 
87

 Se Framtidsplanen andra steget, s. 23 ff.  
88

 Rynning s. 259. 
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Det finns t.ex. många personer med Downs syndrom som inte skulle 

ha några svårigheter att förstå att han/hon är svårt sjuk men däremot 

saknar kapacitet att förstå och välja mellan de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns eller klarar av att välja 

vårdgivare. 

     Frågan blir här således om vårdgivaren/vårdpersonalen har en 

skyldighet att informera en delvis beslutsoförmögen patient så långt 

det är möjligt baserat på dennes individuella förutsättningar att ta emot 

och hantera information? Detta är en klassisk fråga inom 

funktionshinderrörelsen; att var och en skall beredas möjlighet att 

delta i samhället utifrån sina förutsättningar, och rätten till detta 

stadgas bl.a. i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (artikel 12, artikel 19 och artikel 29 t.ex.).  

     Även om hindret här egentligen ligger på patientens sida (i dennes 

bristande kognitiva kapacitet), får det förutsättas att vårdgivaren i har 

en ganska långtgående skyldighet att åtminstone försöka informera 

patienten – i alla fall i den omfattning denne har kapacitet att ta del av 

upplysningarna. Förutom den nyss nämnda FN-konventionen torde 

detta följa redan av § 2 HSL; rätten till respekt för alla människors 

lika värde och den enskilda människans värdighet gäller ju också för 

personer med bristande beslutsförmåga, och om en måttligt nedsatt 

beslutsförmåga skulle kunna tas som underlag för vårdgivaren att 

direkt vända sig till en närstående och helt förbigå patienten skulle 

detta ju innebära en sorts ”omyndigförklaring genom tillämpning”.  

     Samtidigt innebär detta synsätt där vårdgivaren har 

informationsplikt till personer med måttligt nedsatt beslutskapacitet i 

de delar denne kan ta till sig informationen, en risk för att viktiga 

upplysningar missas. Här vore det därför lämpligt om 

informationsskyldigheten s.a.s. övergår till den närstående enbart i den 

”överskjutande delen”, dvs. de mer komplicerade delarna som 

patienten själv inte klarar av att ta till sig.  Om ovanstående synsätt har 

någon verklighetsförankring skulle det betyda att vårdgivaren i 

praktiken kan komma att ha en dubbel informationsplikt, dels mot 

patienten med delvis nedsatt beslutsförmåga, dels mot dennes 

närstående.  

     Och om detta inte stämmer, betyder det i så fall att § 2b HSL resp. 

6:6 PSL skall uppfattas som en uteslutande dikotomi, där det är 

antingen patienten eller den närstående som skall informeras? 

     Saken kan vid ett första påseende upplevas som hårklyveri, men 

den praktiska problematik som ligger i detta framträder tydligare då 

HSL:s karaktär av skyldighets- och inte en rättighetslagstiftning tas i 

beaktande. Utifrån detta förhållande blir nämligen den praktiskt 

intressanta frågeställningen denna: under vilka förutsättningar kan 
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vården anses ha fullgjort sin informationsplikt enligt HSL§2b/6:6 

PSL?  

     Är det tillräckligt att vända sig till en patient med bristande 

beslutsförmåga också i fall då denne rimligtvis inte klarar av att ta till 

sig informationen?   

     Eller är det tillräckligt att direkt vända sig till den närstående utan 

att först informera patienten själv, enbart på grund av att denne har 

delvis nedsatt beslutsförmåga?  

     I båda dessa fall skulle ju vårdgivaren ges möjligheter att välja den 

minst svårtillgängliga vägen – en lösning som inte nödvändigtvis är 

till gagn för patienten. I framtidens sjukvård, som enligt de flesta 

prognoser måste bedrivas effektivare än idag och baserat på än mer 

knappa resurser, är detta en viktig fråga ur ett patientperspektiv.
89

 När 

tiden inte räcker till får sannolikt informationsutbytet stryka på foten. 

 

När det handlar om vuxna med nedsatt beslutsförmåga är det lätt att förstå 

hur det i en praktisk vårdsituation kan vara bekvämt (men i och för sig också 

fullt rimligt) att istället direkt vända sig till en närstående och slippa ta sig tid 

att gå igenom informationen flera gånger t.ex. med en Alzheimersjuk patient. 

Likaså kan det i andra lägen vara tidsbesparande att uppfylla sin 

informationsplikt genom att enbart rikta sig till samme Alzheimerpatient utan 

att blanda in de närstående, även om informationen är svår att förstå.  

     Speciellt i en sjukvårdsorganisation som byggs upp kring modern 

informationsteknik, som t.ex. eHälsan i SLL:s Framtidsplan, måste frågan 

redas ut. eHälsa bygger på ett effektivt utnyttjande av IT-

kommunikationernas möjligheter för att överbrygga begränsningar i tids- och 

personalresurser, men konsekvensen av att vårdgivaren kan anses ha uppfyllt 

sin informationsskyldighet genom att valfritt kontakta antingen patienten 

eller den närstående kan bli särskilt bekymmersamma i en elektronisk 

miljö.
90

  

 

4.5.2 Individuellt anpassad information 
 

Informationen som lämnas enligt § 2b HSL och 6:6 PSL skall göras 

individuellt anpassad av vårdgivaren. Med detta avses att 

sjukvårdspersonalen skall sätta sig in patientens situation och utforma 

dialog och information så att den möter patientens individuella 

förutsättningar och behov, inkluderat omständigheter som ålder, 

mognad, erfarenhet, funktionsnedsättningar och kulturella och 

språkliga bakgrunder. Personalen måste också försäkra sig om att 

patienten förstått innehållet i informationen som lämnats samt iaktta 

tillbörlig hänsyn vid överlämnandet.
91

 

                                                           
89

 Se VIP i vården?, Framtidsplanen andra steget. 
90

 Notera dock att det i kravet på att informationen skall vara individuellt anpassad 

ligger ett ansvar på vårdgivaren att tillförsäkra sig om att patienten förstått 

innehållet, vilket i praktiken kan medföra ett sorts avlämningsansvar.  
91

Prop. 1998/99:4, s. 49. 



45 

 

     Vården har alltså ett ganska långt gående ansvar för att överbrygga 

hinder som har sin orsak i förhållanden på patientens sida. Här handlar 

det om både tekniska tillgänglighetsfrågor som andra språk, 

hörselskador och synnedsättningar m.m. Likaledes skall innehållet 

presenteras på ett sådant sätt att kognitiva funktionshinder, 

utvecklingsstörningar och psykiska och mentala nedsättningar skall 

överbryggas.
92

 

     Frågan är så om skyldigheten till individanpassning också gäller 

för den närstående i de fall patienten inte kan informeras? Redan med 

utgångspunkt i § 2 HSL torde det inte föreligga några tvivel om detta. 

Eftersom lagrummet har tillkommit som ett uttryck för 

människovärdesprincipen, skulle det bli ett märkligt utfall om inte 

vårdgivaren också försökte överbrygga de svårigheter som en 

närstående med synnedsättning, dyslexi eller kognitiva problem kan 

bära med sig in i vårdsituationen. Det är svårt att se hur ett lagrum 

vars avsikt uppenbarligen är att fastslå en humanistisk grundprincip, 

skulle kunna tolkas på annat sätt än i ljuset av de FN-konventioner om 

mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat, t.ex. FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
93

 Följden skulle 

ju annars bli att HSL i praktiken inskränker en mänsklig rättighet, 

vilket naturligtvis inte är varken möjligt eller avsett.  

     Detta bör i så fall vara en ställning som den närstående åtnjuter 

som en separat, självständig rättighet, och inte härledd från den 

skyldighet som vårdgivaren har mot patienten. Här borde det inte 

spela någon roll att det är patienten som egentligen är subjektet för 

HSL.  
 

En annan sak är att skyldigheten att individanpassa informationen efter 

mottagaren kan leda till tidsödande och resurskrävande situationer i den 

konkreta vårdverksamheten. Det torde inte vara alltför långsökt att tänka sig 

exempel med en svensktalande dotter/son som blir sjuk där de närstående inte 

förstår svenska. Likaså kan kulturella skillnader vara stora mellan närstående, 

t.ex. barn-förälder, vilket kan visa sig komplicerat att hantera för 

vårdpersonalen. Också fall där både patienten och den närstående har nedsatt 

beslutsförmåga i olika grad är ett scenario som sannolikt blir vanligare i 

framtiden, med en stor andel äldre personer i samhället. Samtliga dessa 

intressen måste tillgodoses och värnas. 

 

Oklarheten i denna fråga tycks vara undanröjd i den kommande 

patientlagen, där det stipuleras en generell skyldighet att 

individanpassa informationen, oavsett om mottagaren är patienten 

själv eller inte: ”Informationen skall anpassas till mottagarens ålder, 

mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

                                                           
92

 Se t.ex. Prop. 1998/99:4 s. 49. 
93

 Ds 2008:23.  
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förutsättningar” (3 kap. § 6 PL). Bestämmelsen är m.a.o. riktad mot 

”var och envar” som skall ta del av information, också närstående.
94

 

Även om samma sak torde gälla de lege lata, måste den mer allmänt 

formulerade paragrafen i PL anses som en förbättring.  

 

4.5.3 Informationens innehåll 
 

Skyldigheten för vårdgivaren att tillhandahålla patienten med den 

information denne behöver för att kunna göra informerade val om den 

egna vården har funnits sedan HSL infördes.
95

 Det var däremot först 

2010 som det i lagtexten infördes en materiell specifikation av 

informationspliktens innehåll.
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagstiftaren har sannolikt inte avsett att uppräkningen skall ses som 

uttömmande, utan samma grundtanke som tidigare torde kvarstå; den 

lagstadgade informationsskyldigheten skall ses som ett uttryck för 

tanken att varje patient skall ges den information om sitt hälsotillstånd 

mm. som han eller hon är i behov av för att känna sig delaktig i den 

egna vården.
97

 

     Typen av upplysningar som skall lämnas patienten i 

informationssyfte framgår således numera direkt i lagtexten. Om 

tanken är att all denna information också skall delges den närstående i 

sådana fall då patientens själv inte kan ta emot den framgår däremot 

inte. Att det generellt finns ett visst diskretionärt utrymme för 

vårdpersonalen att sortera i den information som skall överlämnas till 

patienten fastställs i äldre praxis från HSAN.
98

 Utöver detta verkar det 

inte föreligga några hinder eller skäl mot att också den närstående får 

ta del av all information utöver de begränsningar som följer av 

                                                           
94

 Prop. 2013/14:106, s. 53. 
95

 Prop. 1981/82:97, s. 37.  
96

 SFS 2010:243. Specificeringen av informationens innehåll har funnits i PSL sedan 

den instiftades genom SFS 2010:659. 
97

 Rynning, s. 191. Jfr. även Prop. 1998/99:4 s. 24. 
98

 HSAN 626/87, LT 1989:157 om rätt att utesluta ordet ”cancer” ur diagnos. 

Numera framgår av § 2b HSL och 6:6 PSL att patienten skall informeras 

om: 
 

- sitt hälsotillstånd,  

- alternativa undersöknings-, vård-, och behandlingsmetoder,  

- möjligheterna till vårdval,  

- vårdgarantin (se även § 3g ) samt 

- möjligheten till s.k. ”second opinion” (§ 3g st. 2 HSL).  
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sekretesshänsyn enligt § 2b andra stycket resp. 6:6 andra stycket 

PSL.
99

  

     Frågan är bara vilken nytta detta gör? De uppgifter som ingår i 

vårdgivarens informationsskyldighet tar sikte på sådant som patienten 

behöver för att kunna lämna ett informerat samtycke till den fortsatta 

vården och för att ge denne en reell möjlighet att utöva sitt 

självbestämmande.
100

 Men om patienten är en vuxen person utan 

laglig ställföreträdare försvinner ju mycket av syftet när informationen 

istället skall ges till den närstående eftersom denne inte har någon rätt 

att fatta beslut i vårdfrågor i patientens ställe. Något 

ställföreträdarskap uppstår ju inte, och förarbeten är i detta ganska 

tydliga.
101

 

     Rynning menar här att syftet oftast torde vara att tillfredsställa den 

närståendes eget behov av information, vilket i sammanhanget 

framstår som en mycket rimlig och behjärtansvärd förklaring.
102

 Om 

resonemanget stämmer innebär det att den närstående i förhållande till 

vårdgivaren får en delvis självständig position, oberoende av 

patienten. Vårdgivaren och vårdpersonalen har då att åtminstone i 

någon utsträckning att ta hänsyn också den närståendes upplevelser, 

känslor och välmående, inte bara som ett medel för att förbättra 

patientens vårdsituation, utan också som ett mål med vården. Som 

diskuterats i kapitel 2 kan det dock ifrågasättas om det verkligen finns 

ett sådant syfte bakom lagstiftningen.  

 

Om den närståendes egna behov skall prioriteras på det sätt som Rynning 

menar, så borde det å andra sidan också medföra en möjlighet för 

vårdpersonalen att undanhålla en närstående sådan information som man vet 

med sig kan komma att oroa denne i onödig omfattning.
103

 Om hänsyn skall 

tas också till den närståendes egna känslor och behov så kan det ligger det ju 

i detta också ett sorts lämplighetsrekvisit där det gäller att optimera de 

positiva effekterna av informationen. Något direkt stöd för eller emot denna 

slutsats är dock svår att finna i förarbetena.  

 

Finns det då några problem med att den närstående ges all den 

information som patienten skulle ha fått om vårdgivaren kunde vända 

sig direkt till patienten? Rent lagtekniskt: nej. Eftersom någon 

beslutanderätt inte övergår på den närstående kan systemet sägas vara 

korrekt konstruerat. Åtminstone då närståenderelationen är ”godartad” 

                                                           
99

Rynning, s. 270. Resonemanget härrör visserligen från tiden före tillkomsten av 

den materiella specificeringen av informationsplikten, men argumenten torde gälla.  
100

 Rynning, s. 270. Se även t.ex. Prop. 1998/99:4 s. 23 
101

Bl.a. Prop 1993/94:149 s. 68 
102

Rynning, s. 274. 
103

Jfr. HSAN 626/87, LT 1989:157, där det med denna logik skulle vara godtagbart 

för vårdgivaren att utesluta ordet ”cancer” ur informationen till den närstående om 

detta skulle uppröra denne i onödan.  
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och väl fungerande skulle snarare kunna anföras att skälet för att den 

närstående skall ges tillgång till all information i själva verket är större 

än gentemot patienten själv. Närstående träder ju in som 

informationsmottagare endast om patienten är avsvimmad, 

beslutsoförmögen etc., och i dessa lägen framstår det väl som särskilt 

viktigt att verkligen all information kommer fram, då den närstående 

blir ”väktare av patientens intressen”.  

     Om däremot närståenderelationen är dysfunktionell framstår skälen 

som mindre angelägna i detta, och beroende på närståenderelationens 

art kan det till och med vara bra om så lite information som möjligt 

överförs. Diskretionsutrymmet från vårdpersonalens sida måste här 

utövas grannlaga.    

 

I Patientlagen har informationens innehåll specificerats i än högre grad än i 

HSL resp. PSL och framförallt kommit att presenteras på ett för patienterna 

mer lättillgängligt sätt. Den stora skillnaden som PL medför såvitt ankommer 

närståendes ställning torde dock vara att dessa enligt den nya lagstiftningen 

skall få större möjligheter än i dagsläget att vara delaktig i både utformning 

och genomförande av vården (5:3 PL). Härmed undanröjer PL också i stora 

delar frågorna huruvida de närstående skall ges tillgång till all och samma 

information som patienten skulle ha tillgång till om han/hon själv kunde ta 

emot den. I ljuset av 5:3 PL framstår det ju som ganska självklart att 

informationsplikten är lika omfattande som för patienten – den närstående 

måste ju ha samma goda faktagrund att stå på som patienten för att kunna 

bidra på ett optimalt sätt. Frågan om de närståendes medverkan i vården skall 

undersökas närmare i nästa avsnitt. 

 

4.6 Närståendes medverkan i vården 

 

4.6.1 Samrådsskyldigheten  
 

Lex generalis stadgar på flera ställen en skyldighet för vården att 

samråda med patienten i syfte att tillsammans med denne planera och 

genomföra den egna vården. Genom patientens delaktighet uppnås en 

bättre och effektivare vård.
104

  

     Närstående har inte lika långt gående möjligheter enligt gällande 

rätt att delta i vårdens utformning och genomförande, vilket 

naturligtvis hänger ihop med patientens rätt till självbestämmande och 

att beslutandebefogenheter aldrig övergår till en närstående enbart på 

den grunden att denne har närståendestatus. Dock är de närståendes 

synpunkter ofta välkomna både från patienten och vårdens sida. 

Särskilt när det gäller vuxna med nedsatt beslutsförmåga är de 

närståendes bidrag med information och erfarenheter betydelsfulla.  

 

                                                           
104

 Denna uppfattning har gott stöd i diverse undersökningar, se bl.a. VIP i vården? 

s. 117.  



49 

 

4.6.2 Samråd enligt hälso- och sjukvårdslagen 
 

I HSL återfinns huvudbestämmelsen om samråd i § 2a HSL, där det 

framgår att vården så långt det är möjligt skall utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Det rör sig inte om någon 

ovillkorlig skyldighet för vårdgivaren att låta patienten fritt bestämma 

vilken vård som skall ges – detta framgår i lagtexten av orden ”så 

långt det är möjligt” och begränsas även av andra faktorer, bl.a. att 

vården skall vara byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.       

     Samrådsskyldigheten hänger tätt ihop med informationsplikten i § 

2b genom att tillgång till relevant och korrekt information är en 

förutsättning för patientens möjlighet att medverka och vara delaktig i 

den egna vården. Utan information föreligger ingen reell 

samrådsmöjlighet och patienten kan heller inte avge ett informerat 

samtycke.
105

 
 

Vid samrådet skall patienten ha möjlighet att utöva sin självbestämmanderätt 

och ge sitt informerade samtycke till den vård som senare skall genomföras. 

Rent formellt ligger fortfarande allt ansvar hos den behandlande 

vårdpersonalen, men patienten har möjlighet att tacka ja eller nej till 

behandling.
106

 Patienten ges således aldrig en möjlighet att helt ensam besluta 

i vårdfrågorna, men vården kan heller inte helt förbise patientens synpunkter 

och hållning till de föreslagna åtgärderna. Situationen brukar i 

vårdsammanhang ibland kallas för ”delat beslutsfattande”, och även om detta 

uttryck inte riktigt fångar rättsläget, så är det av intresse att notera att detta 

ofta är hur vårdpersonalen faktiskt uppfattar saken.
107

 Tanken är dock att 

vårdplanen skall utformas genom en god och öppen dialog mellan parterna. 

 

4.6.3 Samråd och närstående 
 

Till skillnad från vad som gäller för informationsplikten överflyttas 

inte samrådsskyldigheten i § 2a till den närstående för det fall 

patienten själv inte kan ta del i den egna vårdens utformning och 

genomförande. Här dras således, åtminstone lagtekniskt, en ganska 

skarp och tydlig gräns mellan patientens och närståendes rättsliga 

ställning. Det finns överhuvudtaget ingen möjlighet att överföra 

patientens självbestämmanderätt på en närstående ens då patienten är 

beslutsoförmögen (temporärt, permanent eller delvis) annat än 

möjligtvis om den närstående också är laglig ställföreträdare, och i 

sådana fall i begränsad omfattning.
108

 Vårdgivaren kan därför inte 

                                                           
105

 Prop. 1998/99:4 s. 60.  
106

 Prop. 1998/99:4 s. 26 (och s. 62).  
107

 Barratt, Evidence Based Medicine and Shared Decision Making, s. 407 ff. 
108

 Rättsläget är i stora delar oklart vad som gäller då det finns en god man eller 

förvaltare med i bilden, men vissa vårdåtgärder som i sig innebär invasiva 

medicinska ingrepp, som t.ex. kirurgi, koloskopi etc. torde inte vara tillåtna utan 

patientens samtycke ens om det finns en laglig ställföreträdare att tillgå. Den 

grundlagsfästa rätten till självbestämmande är här för stark och viker endast för 
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vända sig till en närstående för att få samtycke till en medicinsk 

åtgärd.
109

 

 

4.6.4 Gränsen mellan samråd och medverkan 
 

Samrådsskyldigheten och informationsplikten hänger alltså inte ihop 

för närstående på samma sätt som för patienten själv, utan tanken är 

att den närstående enbart skall ses som mottagare av informationen i § 

2b och inte som samrådande beslutsfattare enligt § 2a.
110

 Lagen får 

sägas vara ganska tydlig på denna punkt. 

     Att det däremot kan vara svårt att dra gränsen mellan 

informationsplikten och samrådsskyldigheten i det praktiska 

sjukvårdsarbetet råder det nog inga tvivel om.
111

  

     Ett första problem ligger i själva lockelsen för vårdpersonalen att 

vända sig till en närstående för att söka ett snabbt svar på en 

beslutsoförmögen patients vilja. Detta är enkelt, tidseffektivt och sker 

dagligdags inom vården där det varken är särskilt uppseendeväckande 

eller i majoriteten av fallen ens olämpligt. Teoretiskt sett rör det sig 

dock om en ganska grannlaga gränsdragning eftersom svensk 

rättsordning inte tilldelar närstående något automatiskt 

ställföreträdarskap.
112

 Det är m.a.o. godtagbart att använda de 

närstående för att skaffa sig en bättre allmän bild av patienten, men 

inte tillåtet att dra det så långt att samrådsgränsen passeras. I grunden 

är denna personalens lockelse att söka svar hos en närstående 

naturligtvis en implementeringsfråga snarare än ett fel i 

lagstiftningsstrukturen.   

     En annan svårighet vid gränsdragningen har också den att göra 

med sjukvårdens praktiska arbetssätt. Det torde nämligen inte vara 

helt ovanligt att vårdgivaren fullgör sin informationsplikt och 

samrådsskyldighet mot patienten vid ett och samma tillfälle.
113

  

     Om patienten är fullt beslutsförmögen uppstår här inga svårigheter. 

Det torde tvärtom ofta vara en styrka om båda momenten kan ske 

samtidigt. Men om informationen skall lämnas till den närstående 

                                                                                                                                        
tvångslagstiftning (LPT), möjligtvis för brottsbalkens nödregler (BrB 24:4) och i 

vissa fall för hypotetiska samtycken och sedvaneregler (social adekvans), se 

Rynning, s. 306 
109

 Rynning, s. 259. 
110

 Bl.a. Prop 1993/94:149 s. 68 
111

 Klemme Nielsen, s. 71 ff.  
112

Problematiken kring ställföreträdare och beslutsoförmögna vuxna har på senare 

tid uppmärksammats bl.a. i antologin Ställföreträdarskap i vård och omsorg. I en 

internationell jämförelse har dock uppmärksamheten kring denna problematik varit 

låg i svensk rätt. 
113

 Åtminstone om sjukvården betraktas som en enhet med begränsade resurser 

(vilket den också är), talar tids-, personal-, och organisationsekonomiska skäl starkt 

för en sådan effektivitetsmaximerande hållning. 
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istället för patienten under förutsättningarna i § 2b (att patienten inte 

kan ta emot informationen själv exempelvis pga. 

beslutsoförmögenhet), måste vårdgivaren vara uppmärksam på att inte 

också börja konsultera den närstående i samrådsfrågor. Detta kan vara 

särskilt svårt att avstå ifrån i de fall då patienten har en permanent 

beslutsoförmåga, t.ex. vid en demenssjukdom.  

     En tredje komplikation som skall omnämnas är att lagar utanför lex 

generalis på hälso- och sjukvårdsområdet ger olika besked om i vilken 

omfattning närstående skall involveras i samråd. Så stadgas t.ex. i § 17 

LPT att samråd med de närstående skall ske i behandlingsfrågor under 

den tid en person tvångsvårdas (i de fall detta är lämpligt visserligen). 

En och samma patient kan vara subjekt både för HSL och LPT genom 

att den förra är generellt tillämplig i förhållande till den senare, vilket 

kan sägas innebära att samråd här är både påbjudet och icke-påbjudet 

samtidigt. Konflikten löses förvisso med principen lex specialis legi 

generali derogat, men för vårdpersonalen gäller det här att hålla 

tungan rätt i min och inte i det praktiska arbetet hemfalla åt 

analogitolkningar lagarna emellan. 

 

Angående samråd enligt LPT kan följande tilläggas: av förarbetena till LPT 

framgår inte syftet med att närstående skall kunna delta i samråd rörande 

behandlingsfrågor annat än att det också är ”viktigt att anhöriga och andra 

personer som står patienten nära får möjlighet att delta i 

behandlingsplaneringen”.
114

 Denna utgångspunkt är ju fullt acceptabel i sin 

egen rätt, men det kan ifrågasättas varför inte samma argument kan användas 

med avseende på HSL? Det kan ju tyckas som att uttalandet har lika stor 

relevans i en situation då endast HSL är tillämplig.
115

 

     LPT återspeglar förvisso en specialsituation, och det är i sig inte märkligt 

att en specialreglering införs som saknar korresponderande bestämmelse i lex 

generalis men det kan tyckas som att en avvikande specialreglering också 

borde åtföljas av ett från den allmänna lagstiftningen avvikande motiv.  

     Det skulle kunna vara så att begreppet samråd skiljer sig åt mellan HSL 

och LPT, men den frågan lämnas därhän i denna framställning med ett 

konstaterande att det i så fall är olyckligt att samma term används.   

 

Den övergripande svårigheten ligger således i att både tillvara ta de 

närståendes kunskaper och erfarenheter, samtidigt som denne aldrig 

får hamna i en position där någon direkt påverkan på vårdens upplägg 

eller genomförande får ske.
116

 När det kommer till vuxna patienter 

med varaktigt nedsatt beslutsförmåga är det nog just detta som sker i 
                                                           
114

 Prop. 1990/91:58 s. 256, som egentligen talar om § 16 LPT, men där 

resonemanget tycks gälla också för § 17 på s. 257. 
115

 LPT återspeglar en specialsituation, och det är i sig inte märkligt att en 

specialreglering införs som saknar korresponderande bestämmelse i lex generalis, 

men det kan tyckas som att en specialreglering ju också bör åtföljas av ett från den 

allmänna lagstiftningen avvikande motiv. 
116

 I alla fall förefaller det vara så rättsläget skall tolkas om lagtextens utformning 

tillåts vara ledande. 
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verkligheten, på gott och ont. Att ha en engagerad närstående som 

medverkar i vården som stöd både för den beslutsoförmögne patienten 

och personalen är i de allra flesta fall en stor tillgång. Här blir s.a.s. 

”samråd och dialog” en naturlig del av vårdsituationen, oavsett vad 

lagens gränser säger, och torde i slutänden bidra till en bättre vård för 

patienten.  

     Samtidigt får i dessa fall också den närstående ett stort inflytande 

som kan gränsa till det otillbörliga. Särskilt bekymmersamt och utsatt 

för den beslutsoförmögne blir scenariot om närståenderelationen är 

dysfunktionell, dvs. då den närstående av någon anledning inte har 

patientens bästa för ögonen. Då ankommer det på personalen att 

istället noga vakta gränserna för den närståendes deltagande i syfte att 

skydda patienten.  

      Omvänt är det lika tänkbart att gränsen mellan informationsplikt 

och samrådsskyldighet överskrids från vårdens sida så att ett alltför 

stort ansvar läggs på den närståendes axlar. Att som anhörig behöva 

svara på frågor om t.ex. patientens inställning till livsuppehållande 

åtgärder kan av många upplevas som mycket obehagligt.  

 

4.6.5 Samråd och medverkan vid upprättande av individuella planer  
 

En samrådsskyldighet som även omfattar närstående föreligger 

däremot enligt § 3f HSL.  

     Det är inte ovanligt att en patient är i behov av insatser från både 

kommun och landsting. I sådana fall kan huvudmännen – ”när det 

finns ett behov av en sådan” – vara tvungna att gemensamt upprätta en 

individuell plan för att säkerställa att det samlade vårdbehovet 

tillgodoses.
117

 Bestämmelsen har ett korresponderande lagrum i 

socialtjänstlagen (SoL) 2:7.  

     Av förarbetena framgår att de närståendes beskrivning av 

patientens situation bör tas i beaktande redan vid behovsbedömningen, 

vilket innebär att en närståendes synpunkter på ett mycket tidigt 

stadium kan komma att få inflytande på patientens fortsatta vård.
118

  

     En närstående har också, tillsammans med eller oberoende av 

patienten själv, möjlighet att ta initiativ till planen, och en sådan 

initiativrätt framstår åtminstone i tanken som ett ganska viktigt 

instrument, framförallt i sådana fall då samverkan mellan kommun 

och landsting av någon anledning inte fungerar.
119

 Här tilldelas 

således den närstående en sorts självständig handlingsförmåga 

                                                           
117

 Prop. 2008/09:193, s. 21. 
118

 Prop. 2008/09:193, s. 21. Se även definitionen av närstående på s. 31. 
119

 Prop. 2008/09:193, s. 25 f.  
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gentemot huvudmännen, även om dessa i sista hand har 

beslutanderätten i frågan.
120

 

     När det gäller utformandet av den individuella planen är 

lagstiftarens avsikt att i första hand lägga kontrollen över denna i 

patientens hand genom att ge denne möjlighet att aktivt delta i 

planarbetet.
121

 Dock skall även patientens närstående beredas 

möjlighet att delta i utformningen av planen, dels för att de ofta spelar 

en viktig roll i patientens vardag och därmed kan bidra med 

information som ger en bättre helhetsbild vad gäller patientens behov, 

dels för att de närstående också många gånger berörs av de planerade 

insatserna.
122

 

     Vid en första anblick ser det m.a.o. ut som att närståendes 

inflytande på området är ganska långtgående och omfattar flera 

viktiga nyckelmoment där aktiviteten sträcker sig utöver ren samrådan 

– från initiativmöjligheten till påverkan vid behovsprövningen till 

deltagande vid utformningen.  

     Ett flertal begränsningar finns dock. Framförallt att det är patienten 

själv som primärt skall delta i planens utformning vilket innebär att 

det är hans eller hennes önskemål som skall utgöra utgångspunkten för 

planen – inte den närståendes. Om patienten direkt motsätter sig att 

den närstående tar del i planeringsarbetet skall denna viljeyttring 

principiellt också efterföljas, och en ytterligare begränsning ligger i att 

huvudmannen kan stoppa den närståendes deltagande om det är 

olämpligt på något annat sätt. Lagstiftningen tillhandahåller alltså 

flera spärrar i detta avseende.
123

   

     Det som komplicerar situationen är att den individuella planen inte 

sällan handlar om att koordinera insatser mellan socialtjänst och 

sjukvård för patienter som lider av demens, missbruksproblem, 

psykiska sjukdomar och funktionshinder, dvs. sådana personer som 

rent generellt också har nedsatt beslutsförmåga.
124

 Huvudmannens 

skyldighet att upprätta planen tillsammans med patienten begränsas ju 

till sådana fall där detta är möjligt, och just en patients nedsatta 

beslutsförmåga torde vara en sådan faktor som gör samverkan 

”omöjlig”. Med tanke på problembilden är det sannolikt ofta direkt 

olämpligt att patientens egen vilja beaktas. I dessa fall kan den 

                                                           
120

 Särskilt betydelsefullt framstår initiativrätten med tanke på Socialstyrelsen 

rapportering om att användningen av individuell plan fortfarande är ganska lågt och 

ojämlikt fördelat sett över hela landet samt att samordningsarbetet uppvisar stora 

brister, se Tillståndet och utvecklingen inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, 

Lägesrapport 2014, Socialstyrelsen, Artikelnummer 2014-2-3, s. 124. 
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 Prop. 2008/09:193, s. 24 
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 Prop. 2008/09:193, s. 25. 
123

 Prop. 2008/09:193, s. 21 ff.   
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 Missbruksvården och äldreomsorgen är exempel på sådana verksamheter där 

både socialtjänst och sjukvård kan vara inkopplade, prop. 2008/09:193, s. 20.  
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närstående, spärrarna till trots, alltså komma att få ett mycket stort 

inflytande på planen. 

 

4.6.6 Samråd och medverkan enligt patientskadelagen 
 

§ 2a HSL motsvaras av en liknande bestämmelse i 6:1 PSL. Materiellt 

är de båda lagrummen tämligen likvärdiga när det gäller 

samrådsstadgandet, med skillnaden att PSL riktar sig till de enskilda 

yrkesutövarna inom vården. Lagtextens utformning skiljer sig dock 

såpass mycket åt att det är lämpligt hålla dem separerade. Inte heller 

6:1 medför dock någon samrådsskyldighet eller möjlighet till 

delaktighet för de närstående.  

     I sin skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

åligger det också vårdgivaren att ge de närstående möjlighet att delta i 

detta arbete, 3:4 PSL. Avsikten är att dra nytta av den närståendes 

särskilda kunskap om patienten, och här föreligger alltså både ett 

samverkans- och medverkansutrymme som kan och bör tas tillvara för 

att skapa en säkrare vårdsituation. Vårdgivaren skall också snarast 

informera de närstående om en vårdskada uppstått, 3:8 PSL. Detta 

gäller dock endast om patienten själv inte kan ta emot informationen 

eller om denne begär att så skall ske. 

     I förarbetena uttalas att den närstående skall kunna nyttjas i detta 

avseende oavsett om patienten har nedsatt beslutsförmåga eller ej.
125

 

Om detta kan leda till några problem i praktiken diskuteras dock inte. 

Det verkar här heller inte som att patienten kan motsätta sig 

närståendes medverkan enligt detta lagrum. Sannolikt förväntar sig 

lagstiftaren att den nyttan de närstående kan bidra med i 

säkerhetssynpunkt väger tyngre än patientens eventuella vilja i frågan. 

Om detta stämmer skulle här kunna talas om ett separat rättsligt 

förhållande mellan närstående och vårdgivare.  

 

4.6.7 Samråd och medverkan de lege ferenda 
 

Också i den kommande patientlagen stadgas att vården skall utformas 

och genomföras i samråd med patienten, 5:1 PL. Hela kapitel 5 i PL 

behandlar just delaktigheten i vården, och när det gäller tydligheten i 

detta har lagstiftaren definitivt lyckats – till framtida glädje för 

patienterna som nu får en lagstiftning som faktiskt liknar ett praktiskt 

hanterbart instrument som kan användas vid dialog med vården. 

     Vidare framgår uttryckligen av kap. 5 § 3 PL att även närstående 

skall kunna medverka i både utformning och genomförande av 

patientens vård. Här tycks det m.a.o. som att en rejäl förändring 

kommit till stånd jämfört med HSL där närståendes medverkan i 
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 Prop. 2009/10:210, s. 196. 
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praktiken sker utan rättsligt stöd, om än med omvärldens goda minne. 

Syftet med medverkan känns igen: att ta tillvara de närståendes 

särskilda kännedom om patienten för att ytterst kunna skapa en bättre 

vårdsituation.
126

 

     Som 5:3 är författat förefaller det vidare som att närståendes 

medverkan är oberoende av om patienten själv är förmögen att delta i 

samråd, utformning och genomförande. Det enda villkor som ställs i 

lagtexten är ”om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess 

eller tystnadsplikt inte hindrar detta”. Av förarbetena framgår dock att 

ett villkor är att patienten inte motsätter sig den närståendes 

medverkan, samt – naturligtvis – att den närstående själv uttrycker en 

önskan om att få vara delaktig.
127

  

    Patientlagen tycks precis som sin föregångare HSL i stort bygga på 

ett ”best case scenario”, dvs. att närståenderelationen är fungerande 

och att samtliga inblandande är engagerade och villiga att arbeta för 

det gemensamma målet att skapa en så bra vård som möjligt. Som 

diskuterats tidigare finns det dock dysfunktionella relationer där detta 

inte alls är en självklarhet. Maken till en misshandlad kvinna kanske 

inte alls är intresserad av att hon skall tillbringa natten på sjukhuset, 

utan vill så fort som möjligt få henne till hemmets privata, isolerade 

sfär. Vågar den kvinnan säga emot i detta läge? Lämplighetsrekvisitet 

blir här oerhört betydelsefullt och förhoppningsvis klarar sjukvårdens 

yrkesgrupper av att tillämpa det. Om PL gått för långt i sin ambition 

att involvera de närstående aktivt i vården får framtiden utvisa. 

     Den problematik som föreligger vad gäller beslutsoförmögna 

patienter löses heller inte av PL, och i praktiken blir det sannolikt så 

att det också fortsättningsvis blir läkare och närstående som ”i 

godartat samförstånd” beslutar i den beslutsoförmögnes ställe.  

 

4.7 Hänsyn vid dödsfall 
 

Hälso- och sjukvårdens ansvar tar inte slut för att en patient avlider. 

Efter ett dödsfall har vårdgivaren enligt § 2d HSL skyldighet att 

fullgöra sådana uppgifter för att omhänderta den dödes kvarlevor som 

åligger sjukvården enligt lag och sedvana.
128

 Fullgörandet av dessa 

uppgifter skall ske med respekt för den avlidne samtidigt som de 

”efterlevande skall visas hänsyn och omtanke”.
129

 Samma skyldighet 
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 Prop. 2013/14:106, s. 73. 
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 Prop. 2013/14:106, s. 73. 
128

 Några exempel på lagstadgade uppgifter är att fastställa tid och orsak för dödens 

inträffande, upprätta dödsbevis, samt förvara kroppen till dess utlämning för 

biläggning och gravsättning sker, se prop. 1991/92:152, s. 9ff. 
129

 Prop. 1991/92:152 s. 11 (?). Notera att bestämmelsen om vårdens ansvar efter 

dödsfall fördes in som § 2c (SFS 1992:567) och fick sin nuvarande beteckning § 2d 

genom SFS 1996:787. 
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åläggs de anställda inom vården genom PSL 6:8, men med den 

skillnaden att här stadgas att närstående skall visas hänsyn och 

omtanke”.
130

 

     Att också avlidna personer skall få en korrekt behandling torde 

följa redan av § 2 HSL. Det förefaller i alla fall oförenligt med 

människovärdesprincipen att respekten för en människa upphör i och 

med ett dödsfall.
131

 Samma resonemang borde i än högre grad gälla 

skyldigheten att visa hänsyn och omtanke för de personer som har 

nära kopplingar till den döde, dvs. redan människovärdesprincipen i § 

2 HSL borde vara tillräckligt för att författningsskydda detta.
132

 

     Av någon anledning har dock begreppet efterlevande kommit att 

användas i § 2d HSL istället för närstående, och frågan blir därför om 

är det någon skillnad mellan dessa?  

     I förarbetena till § 2d HSL sägs märkligt nog ingenting om vilka 

personer som kan ingå i efterlevandekretsen och om de är fler eller 

färre än de som kan ingå i närståendekretsen. I förarbetena till den 

senare tillkomna PSL uttalas däremot att ”… begreppet ’efterlevande’ 

ersatts av ´närstående’, vilket omfattar en något vidare krets 

personer”.
133

 Efterlevandekretsen är m.a.o. snävare än 

närståendekretsen. Detta harmonierar också med den lagstiftning som 

är kopplad till PSL och som reglerar ersättningen vid patientskador, 

där begreppet ”efterlevande” används som en beteckning på en ganska 

exakt definierad grupp personer, se § 8 Patientskadelagen (1996:799) 

samt kap. 5 § 2 st. 2 Skadeståndslagen (1972:207). Att PSL inte 

ansluter sig till samma terminologi måste därför bero på att 6:8 avser 

just en större grupp personer. Det kan annars förefalla som att en 

kongruent begreppshantering dessa lagar emellan hade varit mer 

ändamålsenlig.   

     Varför lagstiftaren i § 2d HSL valt det mindre begreppet 

efterlevande är däremot höljt i dunkel, likaså varför det över 

huvudtaget används olika termer i två lagrum (§ 2d och 6:8) som ju 

faktiskt är tänkta att korrespondera mot varandra. 

                                                           
130

 Stadgandet i § 2d tillförde egentligen ingenting i materiellt hänseende vad 

ankommer vårdens uppgifter, men kodifieringen är ändå betydelsefull genom att den 

lyfter och tydliggör rättsläget. I ett samhälle där religionsfrihet råder och där många 

olika kulturer skall få utrymme att uttrycka sin särart, är det viktigt att poängtera de 

olikheter som kan föreligga när det kommer till synen på sjukdom, läkekonst, döden 

och de sedvanor som följer med hanteringen av en avliden person, se prop. 

1991/92:152, s. 11 ff. 
131

 Jfr. t.ex. prop. 1996/96:60 s. 66 (?) där begreppet ”en värdig död” förekommer.  
132

 För en avvikande åsikt, se remissinstanserna Hovrätten och Kammarrätten i prop. 

1993/94:149, s. 68, samt Patientlagens förarbeten prop. 2013/14: 106, s. 42. 
133

 Prop. 2009/10:210, s. 209. 
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     De praktiska konsekvenserna av oklarheterna kring terminologin 

torde vara försumbara. Möjligtvis kan de ställa till problem i samband 

med frågan om ersättningar för patientskador.  

 

I den kommande patientlagen har saken lösts genom att bestämmelsen har 

utgått helt och hållet. Eftersom PSL 6:8 redan täcker personalens skyldighet 

att visa respekt för den som avlidit, anses en likadan bestämmelse i 

patientlagen överflödig. Det är svårt att inte hålla med i sak, även om de skäl 

som anges i propositionen kan diskuteras; enligt regeringen bör 

omhändertagandet av avlidna inte ingå i definitionen av vad som anses utgöra 

hälso- och sjukvård enligt Patientlagen.
134

 Här tycks således lagstiftaren helt 

bortse från syftena bakom instiftandet av § 2d HSL – att komma till rätta med 

ansvarsproblematiken avseende personer som dör utanför sjukhusen, och att 

kodifiera de uppgifter som av sedvana utförs av sjukvården vid dödsfall.
135

  

 

4.8 Närstående och patientdatalagen 
 

PDL är i huvudsak konstruerad som en ramlag, med avsikten att den 

närmare regleringen i vissa generella frågor skall kunna meddelas i 

förordning eller i myndighetsföreskrifter. Lagen hanterar bl.a. frågor 

om sammanhållen journalföring, inre sekretess och direktåtkomst till 

vårddokumentation – samtliga viktiga frågor som måste lösas för att 

sjukvården skall kunna motsvara de krav som kommer att ställas på 

effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i framtiden.   

    PDL trädde i kraft 2008 och ersatte då vårdregisterlagen och 

patientjournallagen. Den senares bestämmelser om patientens rätt att 

ta del av journalhandlingar övertogs oförändrade i 8:2 PDL, men med 

det tillägget att också en närstående skall ges möjlighet att begära ut 

uppgifter om patienten. Inom hälso- och sjukvården gäller som 

huvudregel ett omvänt skaderekvisit mot annan än patienten själv, se 

kap. 25 § 1 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket 

innebär att 8:2 i själva verket endast ger en närstående rätt att få sin 

begäran att få ta del av en journalhandling prövad.
136

  Patienten har 

också möjlighet att efterge sekretessen till förmån för den närstående 

eller annan person.
137

    

     PDL innebar vid sin tillkomst otvivelaktigt en förstärkning av de 

närståendes position på hälso- och sjukvårdområdet, särskilt med 

tanke på 8:2 är utformad som en rättighet som kan utövas oberoende 

av patientens inställning i saken så länge som skaderekvistet inte är 

för handen.  
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 Prop. 2013/14:106, s. 42. 
135

 Prop. 1991/92:152, s. 1. 
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 Sekretessen gäller också mot patienten själv om denne bedöms lida skada av att 

uppgifter lämnas ut, vilket dock torde vara undantag snarare än regel, samt om 

någon annan person omnämns i journalhandlingen som kan lida skada. 
137

 Prop. 2007/08:126, s. 155. 
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     Den fråga som kan ställas är om närståendekretsen verkligen kan 

anses ha samma yviga omfång i sekretssammanhang som det 

onekligen har i övrigt inom vårdsektorn. Det omvända skaderekvisitet 

fungerar dock här som en sorts regulator som både kan hindra att 

kretsen utökas in absurdum och samtidigt tillåta att också personer 

utanför de traditionella släktbanden betraktas som närstående.  

 

4.9 Närstående och sekretess 
 

Sekretessbestämmelser inom hälso- och sjukvården är ett stort och 

komplicerat område, och det finns i denna framställning inget 

utrymme att närmare fördjupa sig i ämnet. Också en grundläggande 

översikt av sekretessens funktion och konstruktion på 

sjukvårdsområdet ter sig i sammanhanget tämligen poänglös, eftersom 

också det skulle ta alltför mycket utrymme i anspråk i relation till den 

nytta den tillför. För en mer uttömmande framställning i ämnet 

hänvisas därför till Rynnings doktorsavhandling Samtycke till 

medicinsk vård och behandling.  

     Ansatsen får istället bli att kort beskriva sekretessreglerna utifrån 

denna framställnings övergripande syfte; nämligen att utreda de 

närståendes rättsliga ställning.  

     Här kan det vara lämpligt att först uppmärksamma 8:2 PDL som i 

sammanhanget får betraktas som en ”riktig” sekretessreglering, genom 

att bestämmelsen handlar om patientjournaler, dvs. framställningar om 

patientens vårdsituation i skrift eller bild som kan läsas eller avlyssnas 

(se 1:3 PDL). Här gäller den generella huvudregeln på hälso- och 

sjukvårdsområdet att utlämnande som utgångspunkt inte får ske, bara 

om detta inte medför någon risk för skada för patienten (omvänt 

skaderekvisit) eller dennes närstående, se kap. 25 § 1 offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL).  

     Situationen skulle kunna ses som att bestämmelsen beaktar också 

den närståendes skyddsvärde jämte patientens. Som framgått strax 

ovan medför 8:2 också en självständig rätt för den närstående att 

begära prövning av utlämnande av patientjournaler, vilket även det 

kan ses som en förstärkning av dennes ställning.  

     Den informationsplikt som regleras enligt § 2b HSL och 6:6 PSL 

avser andra uppgifter än de som omfattas av det omvända 

skaderekvisitet i PDL.
138

 Helt säkert kan de materiellt handla om 

samma saker som den information som hamnar i patientjournalerna, 

men hit räknas också läkarnas teorier och hypoteser, information som 

förmedlas i det muntliga samrådet mellan patient och vårdpersonal, 

och uppgifter som handlar om allmänna frågor som kan ha betydelse 

                                                           
138

 Till den del informationen som utbytes enligt § 2b och 6:6 kan kvalificeras som 

patientjournalmaterial skall den naturligtvis också behandlas enligt PDL 8:2. 
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för patientens vårdsituation. Informationen behöver inte nödvändigtvis 

vara skriftlig/läsbar.  

     Denna typ av information kan generellt beskrivas som av ”lättare 

art” än den som beskrivs i PDL 8:2 och därför föreskrivs endast ett 

rakt skaderekvisit i de aktuella lagrummen i HSL och PSL. Med detta 

avses att informationen utgångsvis skall få meddelas om det inte kan 

antas att detta kan medföra skada för patienten eller någon denne 

närstående.  

     Precis som med 8:2 PDL blir effekten för närståendekretsen att 

bestämmelsen dels hindrar dennes tillgång till information (om det 

kan medföra skada eller men för patienten), dels att den skyddar den 

närstående (om denne kan antas lida skada om informationen lämnas 

ut).  
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Kapitel 5 

Analys och diskussion 
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5.1 Vad är rättslig ställning? 
  

Det övergripande syftet med denna framställning är att utreda de 

närståendes rättsliga ställning på hälso- och sjukvårdsområdet enligt 

lex generalis, och i viss mån kan detta syfte sägas uppnått redan 

genom den rättsdogmatiska rättsutredning som gjorts i föregående 

kapitel. I varje fall synes det ha skapat en sorts deskriptiv bild av 

närståendes möjligheter att fungera som agent i vården.   

     Det kan dock vara intressant att här försöka gå något längre i 

analysen, och en första fråga som måste adresseras i sammanhanget är 

därför vad som egentligen menas med ”rättslig ställning?”  

     En definition är inte helt lätt att finna. Begreppet är ganska vanligt 

förekommande i olika juridiska sammanhang, men förefaller dock ofta 

att användas just som en omskrivning för rena rättsutredningar 

avseende ett visst rättsubjekt, t.ex. barnets rättsliga ställning, bolagens 

rättsliga ställning, statslösas rättsliga ställning etc.    

     Sannolikt skulle en fördjupning i frågan kunna vara föremål för en 

hel uppsats. Om en mer eklektisk hållning anläggs, skulle uttrycket 

kunna brytas ned i sina beståndsdelar där uttrycket ”ställning” skulle 

kunna ses som en synonym till uttrycket ”position”. En position är 

något som i de mer exakta naturvetenskaperna kan beskrivas genom 

koordinater, dvs. en punkts position i förhållande till det kontext den 

befinner sig i. Utifrån detta meta-matematiska resonemang skulle 

rättslig ställning kunna sägas vara ett rättssubjekts relation till något 

eller någon; t.ex. en rättighet, en effekt, ett subjekt, objekt, eller en 

specifik miljö. 

     De rättssubjekt som förekommit i denna framställning är – förutom 

de närstående – patienten, dennes närstående, vårdgivaren och 

vårdpersonalen. Det synes därför vara fruktbart att också låta analys 

och diskussion ta utgångspunkt i de relationer som närstående bildar 

med dessa parter enligt nedanstående modell.  
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     Helt säkert finns invändningar att göra mot detta metodval, men i 

brist på andra uppslag i den rättsvetenskapliga doktrinen faller valet på 

detta sätt. För enkelhetens skull skall vårdgivare och vårdpersonal 

behandlas som en och samma subjekt, kallat vårdgivaren. 

 

5.2 Relationen närstående – vårdgivare 

Närståendes relation till vårdgivaren är förmodligen den mest 

dynamiska av de tre. Som den ena ytterligheten kan närstående inta 

positionen av vårdgivarens bundsförvant, som är en aktiv 

samtalspartner och en källa till information om patienten som 

vårdgivaren kan ösa ur. I den andra ytterligheten är den närstående 

antagonistisk och bevakar patientens rättigheter genom konflikt med 

vårdgivaren. Det tycks som att det finns rättsliga verktyg för att i 

någon mån understödja båda dessa positioner.  

     Som bundsförvant kan den närstående förvänta sig att vårdgivaren 

ser generöst på dennes anspråk på att vara just närstående. Inga 

formella krav finns ju kopplade till närståendekretsen, och sannolikt 

kommer det här räcka med att presentera sig som närstående för att 

vårdgivaren också skall acceptera detta.   

     Den närstående kan också förvänta sig en hänsynsfull behandling 

av vårdgivaren genom människovärdesprincipen i § 2 HSL, samt att 

kunna delta i vården i viss utsträckning bl.a. vad gäller 

patientsäkerhetsfrågor enligt 3:4 PSL. Den närstående kommer också 

att få information om det uppstår en vårdskada, i alla fall om patienten 

vill att sådan information skall ges ut, eller om patienten själv inte kan 

ta emot den. Någon formell möjlighet att påverka vårdens utformning 

i övrigt föreligger dock inte annat än genom att inleda en god dialog 

med vårdgivaren, samt för det fall patienten är i behov av en 

individuell vårdplan. I sådana fall skall de närstående beredas 

möjlighet att delta i utarbetandet av planen.  

     I konfliktperspektivet föreligger heller egentligen ingen 

självständig möjlighet att ställa krav på vårdgivaren. Däremot står det 

närstående fritt att försöka påverka patienten på det vis som relationen 

dem emellan tillåter. Sannolikt kommer patientens uttryckliga vilja att 

involvera den närstående in vårdsituationen också leda till att så sker. 

Detta är dock inte ett resultat av den rättsliga ställningen i förhållande 

till vårdgivaren, utan snarare en effekt av vårdgivarens önskan att 

tillhandahålla en så patientcentrerad vård som möjligt. 

     Om patienten däremot lider av nedsatt beslutsförmåga blir den 

närståendes position något starkare. I detta läge utökas vårdgivarens 

informationsplikt så att den omfattar den närstående istället för 

patienten själv (§ 2b HSL och 6:6 PSL). Om en antagonistisk 

inställning upprätthålls kan dock sannolikt vårdgivaren vägra att 
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lämna ut information till den närstående med hänvisning till att 

patientens vårdsituation påverkas menligt i med avseende på 

sekretessreglerna i kap. 25 §§ 5-6 OSL.  

     När det gäller behovet av individuell vårdplan har den närstående 

möjlighet att initiera en sådan plan. Beslutet ligger dock hos 

vårdgivaren och det är därför lämpligare för den närstående att 

anlägga ett konsensusperspektiv för att uppnå resultat i saken. Den 

närstående kan också begära ur patientens journalhandlingar enligt 

PDL 8:2. Här gäller dock ett omvänt skaderekvist och av den 

anledningen kan det förväntas att en konfliktsökande närstående inte 

kommer att få ta del av sådana uppgifter. Om denne anser sig 

förfördelad kan dock klagomål riktas till socialstyrelsen enligt 7:10 

PSL både mot vårdgivare och personal. Denna möjlighet är f.ö. inte 

beroende av patientens medgivande.  

 

5.3 Relationen närstående – patient 

Denna relation är den mest emotionellt och etiskt betingade. Beroende 

på hur den socialpsykologiska aspekten fungerar, kan den närstående 

komma att få stort inflytande på vården genom att indirekt påverka 

patienten.  

     Rättsligt är det dock inget tvivel om att patienten är centralfiguren i 

denna relation. Självbestämmanderätten väger tungt i svensk sjukvård 

och samtyckeskravet likaså. Patienten bestämmer också i vilken grad 

den närstående skall kunna involveras och kontroller därmed hela 

vårdsituationer – detta är själva andemeningen både i den 

patientcentrerade vården och lagstiftarens ambitioner.  

     Detta gäller dock bara så länge som närståenderelationen är 

godartad och om patienten är beslutsförmögen. Visserligen förändras 

inte patientens rättsliga status bara för att närståenderelationen är 

dysfunktionell, men det kan bli tämligen otäcka konsekvenser med 

den patientcentrerade ansatsen i kombination med en kontrollerande 

närstående som inte nödvändigtvis har patientens bästa i avsikt.  

     Om patienten har nedsatt beslutsförmåga i någon grad, kan det 

vidare påstås att tyngdpunkten i den närståendes rättsliga ställning 

skiftar ganska rejält. Denne blir nu primär mottagare av 

vårdinformation enligt § 2b HSL och 6:6 PSL, och även om någon 

samrådsrätt enligt § 2a HSL/6:1 PSL inte uppstår, kan det nog 

förväntas att den närstående i realiteten kommer att få en hel del att 

säga till om genom ”informellt samråd” med vårdgivaren. Det torde 

t.ex. inte vara helt ovanligt att närstående och läkare är rörande 

överens om vilka medicinska åtgärder som skall sättas in på en 

beslutsoförmögen patient, ett problem inte alls ovanligt inom 

demensvården.   
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Här skulle hypotetiskt kunna hävdas att vårdlagstiftningen (lex 

generalis) saknar lämpliga skyddsmekanismer som förhindrar att 

beslutsoförmögna patienters redan utsatta situation förvärras. 

Framförallt måste också självbestämmanderätten hos personer med 

nedsatt beslutsförmåga respekteras och tillvaratas i den del den 

fortfarande existerar.   

 

5.4 Relationen närstående – närstående 

Denna sista relation är den som är svårast att hantera sett utifrån hälso- 

och sjukvårdslagstiftningens synvinkel. Faktum är att närståendes 

inbördes relationer till övervägande del faller utanför den sfär som lex 

generalis är tänkt att reglera, och deras rättsliga ställning i förhållande 

till varandra med avseende på hälso- och sjukvårdområdet är därför 

begränsad.  

     I en aspekt kan det dock tyckas att det finns en viss relevans. Som 

framgått ligger det i vårdgivarens ansvar att lämna ut information till 

de närstående enligt HSL, PSL och PDL på förekommen anledning 

och när omständigheterna så påbjuder. I detta finns det, som 

diskuterats i avsnitt 3.3.4, en möjlighet att olika prioriteringsfrågor 

kan bli aktuella. Det kan vara så att prioriteringsfrågan ur rent rättslig 

synvinkel inte är särskilt trängande, men att det uppstår konkurrens 

mellan närstående föreligger det inget tvivel om, t.ex. då ett syskon på 

eget bevåg gör sig till informellt språkrör för en sjuk förälder. Även 

om frågan strikt sett inte är av rättslig karaktär, så är den en del av den 

totala problembilden som åtminstone borde ha berörts översiktligt av 

lagstiftaren.  

 

5.5. Avslutande kommentar 
 

Kapitlet ovan är tänkt som ett försök att frångå den rättsvetenskapliga 

systematiken och stringensen för att problematisera kring den rättsliga 

ställning som närstående har på vårdområdet – något som lagstiftaren 

gjort vid mycket få tillfällen i alla de utredningssidor som producerats 

under åren.  

     På sätt och vis är detta förståeligt. Det är inte lagstiftarens sak att 

förutse och hantera alla de scenarier som kan uppstå i vården, ofta 

grundade på socialpsykologiska orsaker och mellanmänskliga 

relationssvårigheter snarare än lagstrukturella problem. Samtidigt är 

det juridikens sak att beakta konsekvenser och orsakssamband, inte 

bara i den interna rättstrukturen, dvs. hur lagrummen hänger ihop 

inbördes logiskt. Också den verklighet där rätten skall tillämpas måste 

undersökas lika energiskt och vetgirigt som de juridiska tankenötterna 

i syfte att skapa ett system för den jättekoloss som svensk sjukvård har 
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utvecklats till för att så få patienter som möjligt skall komma i kläm i 

maskineriet.  

     En viktig slutsats som skall framhållas och som redan i metodelen 

av denna uppsats poängterades är att de närståendes rättsliga ställning 

inte kan avgöras genom en så snäv analys som att enbart studera lex 

generalis på sjukvårdsområdet. Hela regelverket måste beaktas, från 

lagstiftning ner till lokala föreskrifter och sedvanor till den perifera 

lagstiftningens indirekta verkan på helhetsbilden.  

     Sanningen är att den vårdlagstiftning som vi har idag har 

tillkommit genom ”trial and error”; genom ändringar och tillägg till en 

stomme som utarbetades för nästan 40 år sedan. Patientlagen är nästa 

steg i denna utveckling men innebär för den skull inte några radikala 

skillnader mot den lagstiftning som gäller idag. Däremot är PL ett 

ganska kreativt steg i en riktning där för första gången lagstiftaren 

tycks ha ansträngt sig för att skapa en patientvänlig lag som kan ge 

patienten och närstående ledning längst sjukdomen långa stig och 

stärka dem på deras väg mot hälsa. Kanske den nya lagstiftningen blir 

nästa plattform från vilken ”trial and error” kan fortgå under de 

kommande decennierna.  

     Det torde av denna sista, ganska fritt hållna analys och diskussion, 

framgå att de närståendes rättsliga ställning ur strikt lagteknisk 

synvinkel är ganska blandad. I vissa aspekter åtnjuter de en relativt stark 

rättslig ställning med både problemformuleringsprivilegier och rättshabilitet 

i relation till andra rättssubjekt på vårdområdet, i andra fall har de en ganska 

sketchartad framtoning där deras roll i mångt och mycket inskränker sig till 

att vara informationsmottagare i patientens ställe.  

     Beskrivningen av den rättsliga ställningen motsvarar därför inte 

den praktiska betydelse de närstående har i vården. Många patienter 

har sjukdomar så allvarliga att kampen mellan liv och död är en 

realitet, och därför skall, som avslutningsord, framhållas de 

närståendes betydelse i detta. Utan deras stöd, deras omsorg och deras 

mod skulle många patienter ha en betydligt tyngre börda att bära. 
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