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Remissvar över ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria,  
Dnr 6.1-34035/2012 
 
Underlag för SLSs remissvar angående förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria 
från Svenska Psykiatriska Föreningen. 
 
Vi tycker det är bra att den obligatoriska skyldigheten att anmäla alla suicid som skett inom fyra 
veckor efter senaste vårdkontakten försvinner. Vi menar att ”Lex Mariaanmälan” ska göras enligt 
samma regler för alla typer av vårdskador oavsett specialitet och vari den eventuella vårdskadan 
bestått. 
 
Vi ställer oss dock lite frågande till ”timingen” av de nya föreskrifterna. Kommer det att stiftas en ny 
lag om obligatorisk händelseanalys vid suicid i enlighet med SOU 2010:45 
”Händelseanalyser vid suicid inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten”? Det vore i så fall 
önskvärt att båda dessa förändringar skedde samtidigt. Analys av suicid och sammanställning av 
resultatet av dessa utredningar är en angelägen patientsäkerhetsfråga. 
 
Vi ställer oss också bakom att patientens delaktighet ytterligare förstärks och tydliggörs. Vi anser att 
det i många fall skulle vara av värde att få en beskrivning av närståendes syn på händelsen även när 
patienten kan och vill lämna sina synpunkter. Detta naturligtvis bara när patienten så önskar. 
 
Under rubriken ”Utredningsförfarandet” tycker vi att de numrerade punkterna är adekvata men att det 
inte framgår helt tydligt om dessa ska ses som obligatoriska rubriker att jämföra med dagens rubriker i 
internutredningen eller om dessa numrerade punkter är att se som stöd för minnet så att alla dessa 
aspekter kommer med i utredningen? Punkterna är som vi ser det delvis överlappande. Det skulle 
också vara bra om skillnader och likheter mellan begreppen ”utredning” och ”händelseanalys” 
förtydligades. 
 
Vad gäller frågan om det med tillräcklig tydlighet framgår hur föreskrifterna blir tillämpliga vid LPT- 
och LRV- vård så kan vi konstatera att det inte någonstans finns något formulerat kring den 
frågeställningen. Vi skulle gärna se ett tillägg i 13§ att ”En händelse som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada kan vara” Felaktig tillämpning av psykiatrisk tvångsvård. 
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