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Yttrande över Socialstyrelsens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i
hälso- och sjukvården vid dödsfall (ert dnr
32083/2014)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har getts möjlighet att lämna synpunkter på
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och
sjukvården vid dödsfall.

Sammanfattning
IVO tillstyrker Socialstyrelsens förslag med nedan lämnade kommentarer.

Allmänna synpunkter
IVO delar bedömning att det finns ett behov att revidera den nu gällande författningen.
Dock kan det på sikt även finnas behov av en större revidering, där innehållet ses över i
sin helhet. I det sammanhanget bör det övervägas vilken detaljeringsnivå som är
ändamålsenlig när det t.ex. gäller krav på dokumentation.
IVO har inte heller något att invända mot de föreslagna ändringarna i sak. Socialstyrelsen
har valt att reglera frågan om översändandet av en kopia av dödsbeviset till Skatteverket i
ett allmänt råd. Socialstyrelsen uppger att hanteringen i stor utsträckning sker på detta sätt
redan i dag. Det är även – enligt Socialstyrelsen – till stor nytta för Skatteverket att så
tidigt som möjligt få ta del av dödsbeviset och därigenom få information om att någon har
avlidit. Sett mot den bakgrunden kan det ifrågasättas om det inte är bättre att göra det
obligatoriskt, genom att reglera det i föreskriftsform, att skicka dödsbeviset till
Skatteverket.
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Slutligen har IVO några synpunkter av detaljkaraktär.
7§
I 7 § anges att i andra meningen att kopian (av dödsbeviset eller dödsorsaksintyget) ska
behandlas som en journalhandling. Av tydlighetsskäl bör det framgå att kopian ska fogas
till den avlidnes patientjournal.
9§
I allmänna rådet till 9 § används på tredje raden ordet ”man”. Ordvalet kan kännas väl
talspråksmässigt för att passa i en författning. Dessutom kan det uppstå osäkerhet kring
vem som avses, läkaren eller vem som helst av hälso- och sjukvårdpersonalen?
14 §
I 14 § tredje punkten används uttrycket ”fel eller försummelse”. Detta är ett ålderdomligt
uttrycksätt, som inte återfinns i dagens sjukvårdslagstiftning.

Beslut om detta yttrande har fattats av biträdande chefsjuristen Linda Almqvist. Juristen
Jonas Widell har varit föredragande.

Linda Almqvist
Jonas Widell

