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Svensk Förening för Akutsjukvård, som anmodats att yttra sig över rubricerat utredning, får 

härmed avge följande yttrande. 

 

1. Inledning 
Akutsjukvård är sedan 1 maj 2015 en egen specialistutbildning. Det innebär att en läkare efter 

avlutat allmäntjänstgöring, kan efter fem års specialisttjänstgöring, hos Socialstyrelsen ansöka 

om att bli specialist i akutsjukvård med titeln akutläkare. Svensk Förening för Akutsjukvård 

(SWESEM) har närmare 250 medlemmar och har sedan 2002 företrätt akutsjukvården och 

landets akutläkare.  

 

2. Bakgrund 
I rapporten ”uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och 

sjukvårdens journaler” har Socialstyrelsens utredare Ingemar Engström, redogjort för de 

åsikter och tankar som finns gällande rapportens frågeställning.  

 

Rapporten är nu ute på remiss och SWESEM har av Svenska Läkarförbundet blivit tillfrågad 

att inkomma med synpunkter.  

 

3. Rapporten 
Rapporten indelas i tre delar och diskuterar uppmärksamhetsinformation i journal rörande 

blodsmitta, smittämnen samt hotbild. SWESEM har följande att inkomma med vad gäller dessa 

delar: 

 

3.1 Blodsmitta och Smittämnen 
För akutsjukvården är det av största vikt att information om blodsmitta och smittämnen 

framgår av en uppmärksamhetsinformation. Dels handlar det om att kunna säkerställa 

säkerheten för anställda inom sjukvården, dels att kunna garantera patientsäkerheten. Trots att 

SWESEM instämmer i de motargument som finns, är det tyvärr ett faktum att 

hygienföreskrifter inte alltid följs. Inte minst gäller det akuta händelser. I sådana fall kan en 

uppmärksamhetsinformation bidra till inte enbart ökat säkerhet kring patienten, men även om 

olyckan skulle vara framme, kan en sådan uppmärksamhetsinformation bidra till en snabbare 

åtgärd och handläggning. 
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3.2 Hotbild 
SWESEM anser att argument för uppmärksamhetsinformation gällande hotbild överväger de 

argument som presenteras emot. Även om en sådan uppmärksamhetsinformation kan vara 

stigmatiserande för patienten, är det vår solida uppfattning att all sjukvårdspersonal fullföljer 

sina uppgifter i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och då främst dess kapitel 3, paragraf 

1 som stadgar: ”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska 

ges företräde till vården.” Att en sådan uppmärksamhetsinformation skulle bidra till sämre 

vård är högst osannolikt. Tvärtemot kan en uppmärksamhetsinformation bidra till att just den 

patienten tilldelas ökade resurser för att på det sätt kunna ge hen det vård som denna behöver.   
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