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Lopande granskning 
Riksrcvis ionen har sam en led i den arliga revisionen av Halsa· De h 
sj ukvardens ansvarsnamnd (HSAN:s) granskat arendehantcringsprocessen. 

Granskningen har resultcrat i iaknageiser som Riksrevisionen vi II fasta 
HSAN:s uppmarksamhct pa i denna revisionsrapport. 

Riksrevisionen onskar information senast 2008-08-08 med anledning av vars 
iaknagelse r i denna rapport. 

Yttrande frim sakkunniga 
Som en led i var 16pandc granskning har vi granskat HSA N:s 
arendchantering. Hur HSAN:s handlaggning ska bedrivas finns bl.a. regleral i 
avsnittet om handliiggning i lag (1998:531) om yrkesvcrksamhet pa hal sa
oeh sjukvArdens omradc. Dar stAr an am en frAga kraver sarsk ild sakkunskap 
fir HSAN inhamta yttranden frAn myndigheter, tjansteman eHer andra sam ar 
sky ld iga an lEimna yttrandcn i amnet. Namnden fAr ocksa ani ita andra 
sakkunni ga i frAgan . 

Vid var granskning har vi kunnat konstatera an inga sakkunn iguthitanden har 
arkiverats i nagot av de arenden som granskats. 

HS AN har beskrivit an de inom sin kansliorganisation har den medicinska 
spccial istkunskap som behovs for an namnden ska kunna avgora sina Menden 
varfor yttrande fran externt sakkunniga enli gt lagen nonnalt inte beho\'s. De 
medicinskt sakkunniga gor en bed6mning av de fakta som tinns i 
handlingarna i arendet i akten. som nedtecknas i en fOredragningspromemoria 
och sedan fdredras vid namndsammanrradet. Promcmorian kastas efter del an 
beslutet vunnit laga kraft. 

De medicinskt sakkunnigas bedomning varkcn antecknas. tiUrdrs aktcn. 
liimnas ut till part pA begaran eUer kommuniceras med part. 

En myndighct ska enligt 15 § fO rva lmingslagen anteckna uppgifter som den 
fir pA annat san an genom en handling och som kan ha betydelse fOr 
utgangen i arendet. Sakuppgifter ska antecknas aven om de harror fran en 
fdredragande i arendet. Alia uppgifter som kan ha betydelse fdr utgangen i 
arendet ska antecknas aven om kommunikation i det enskilda fallet ar 
obehOvl ig. Anteckningsskyldigheten kan he ller inte uppfyllas genom an 
uppgifterna i frAga tas upp forst i niimndens protokoll e ller annan 
beslutshandling. Partsinsyncn regleras i 16 § fd rvaltningslage n. En sokande. 
klagandc c ller annan part har ran an ta del av det som har tillfdrts arendet. om 
dena avser myndighetsut6vning mot nagon cnskild. Myndighete r ar slutl igen 
skyldiga au kommuniccra uppgifter med parter en ligt 17 § fo rvaltningslagen. 
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Dm 32-2008-0544 

Ett arendc tar inte avgoras utan art den sam aT sokande, klagande eller annan 
part haT underrattats om en uppgift som har tillforts ~irendet genom nagon 
annan an honam sjiilv oeh han har tan tillfalle art yttra sig over den. 

Riksrevisionens bedomning ar art HSAN inte f61jer de gru ndlaggande 
handliiggningsreglema i f6rva ltningsiagen vad gl'iIler anteckning av uppgirter 
15 §, partsinsyn 16 § oeh kommunikation 17 §. De brister som finns i 
HSAN:s handliiggning aT siirski lt allvarliga med tanke pa de likheter med 
brottsmAlsprocessen HSAN:s provningar har. HSAN:s skyld igheter enligt 
f6rvaitn ingsiagen galler oavsen vilken bed6mning man gor av om 
promemorian aT en allman handling eller iote. 

Riksrevisionen viII kommentera sarskilt HSAN:s uppfanning om an 
promemorioma ar foredragningspromemorior enligt 2 kap 9 § 
tryckfrihetsilirardningen (1949: 1 05) oc h darf6r inte allman handling. 
Riksrevisianen menar an de medicinskt sakkunniga torde vara att bcdoma 
som en organ inom samma myndighetsorganisation i enlighet med 2 kap 8 § 
tryckfrihetsfurordningen. Oct inncbar an promemorior med 
sakkunnigbedomn ing sam overHimnalS till namnden aven pa denna grund ar 
all manna handlingar ach ska tillfuras lirendet samt arkiveras. 

Rekommendation: 

Riksrcvisianen rekommenderar HSAN aU efterleva de b>Tundlaggande 
handHi.ggningsreglema i forvaltningslagen vad galler anteckning av uppgiftcr 
15 §. partsinsyn 16 § och kammunikation 17 §. 

Med anledning av bedomningen av an de medicinskt sakkunniga torde vara 
att bedoma som ett organ inam samma myndighetsorganisation cnligt 2 kap 8 
§ tryckfrihetsforordningen rekommenderar Riksrevisionen HSAN att rcnadla 
vad sam ar en sakkunnigutlAtande ach vad sam ar en 
fOred ragn ings pramemoria. 

Ansvarig revisor Goran Selander har beslutat i dena arende. Juri st Marie 
Aberg har varit foredragande. 

4:.~-A 
Kopia fur kanncdom: 

Socialdepartementet 

J ustitieombudsmanncn 

Patientsakerhetsutredningen 

Bilaga: Rattsutredning av Jurist Marie Aberg 

2 [ 2 I 



Rattsutredning 
Jurist Marie Aberg 

RIKSREVISIONEN 

2008-06-16 Onr 32-2008-0544 

Hanteringen av medicinskt sakkunnigas 
bedomningar vid Halso- och sjukvardens 
ansvarsnamnd 

Ba kgrund 
Vid den Arliga revisionen av Halso- och sjukvhrdens ansvarsnamnd 
(HSAN) har tic avslutade arenden granskats varvid Riksrevisionen har 
iakttagit aU inga sakkunnigutlatanden har arkiverats i nftgot av 
arendena. 

For handUiggningen i namnden vad galler sarski ld sakkunskap aT 7 
kap. 14-15 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet pa halso- och 
sjukvardens omrAde Deh ilirvaltningslagen (1986 :233) tiIHimpliga. 

Namnden har tillfragats om hur handlaggningen gar till oeh varfdr det 
iote del finns nagra sakkunnigutiAtanden arkiverade i nagol av de 
granskade arendena. 

HSAN:s svar pa Riksrevisianens fragar 

Externa sakkunniga 

Namnden kan inhamta yttrande fran extema sakkunniga enligt 7 kap 
14 § lagen om yrkesverksamhet pa balso- oeb sjukvardens omrade, 
om sarski ld sakkunskap behovs. 
Nar extema sakkunniga anlitas ar det frAn Vetenskapliga radet vid 
Soeialstyrelsen eUer sarskilt utsedda experter. Vetenskapliga tidet 
best!r av en antal konsulter som namnden kan oeb Soeialstyrelsen 
ska, anvanda sig av. Nar dessa sakkunniga anJitas inlamnas ett 
utlatande till namnden. Utlatandet sparas i akten eftersom del ar en 
allman handling oeh kommunieeras med partema i arendet. 

Medicinskt sakkunniga 
Det ar mycket saBan som utlAtanden enligt 7 kap 14 § lagen om 
yrkesverksamhet pa haiso- oeh sjukvardens omnide inhamtas fran 
extema sakkunniga. Anledningen till del ar an namnden inom sin 
kansliorganisation har den medieinska specialistkunskap som normalt 
behovs fOr an namnden ska kunna avgora sina arenden. Dessa 
benamns medieinskt sakkunniga. De ar anstaIlda ("timansHillda") sam 
bercder arendena aeh ar fOredragande i namnden. Det ar fo r del fOrsta 
fyra pcnsionerade persaner (lakare eUer andra kompetenser). Dessa 
arbetar en dag i veekan i namndens lakaler om det behovs, i annat fall 
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tar de med sig akten oeh arbetar i hemmet. Deras tjanstgoring ar inte 
mer betungande an atl vissa kan ha migot annat uppdrag utanfdr 
namnden. Dessutom finns en lista med ett fyrtiotal personer med 
medieinska kompetenser. De ar yrkesverksamma speeialister, lakarc, 
sjukskoterskor osv. med sin ordinarie arbetsplats utanfdr namnden. 
Ibland kan det vara nodvandigt art sarskilt fdrordna nagon arman 
utomstaende som medieinskt sakkurmig t.ex. am den sakkunnige med 
aktuell kompetens ar javig. Samtliga medieinskt sakkunniga arbetar pa 
samma satl. Den cnda skillnaden mellan de fyras oeh de fyrtios 
tjanstgoring ar att de senare inte ham tar akten personligen utan rar den 
sig tillskiekad per post av HSAN. 
Samtliga medieinskt sakkunniga anlitas ungefar i samma utstrackning 
men beroende pa vilken kompetens som behovs. Samtliga medieinskt 
sakkunniga arbetar som fdredragande i det arende som de har berett. 
Oct kan oeksa handa att tva medieinskt sakkurmiga anlitas i samma 
arende om det behovs tva olika kompetenser. De medieinskt 
sakkunniga besitter speeialistkunskap som namndens ledamoter 
saknar. Deras bedomningar ar darfdr nodvandiga for att ledam6terna i 
namnden ska kunna fana beslut. 

Handlaggningen 

Vern som bereder arendena oeh danned ar foredragande varierar 
beroende pa om det ar ordfdranden som avg6r arendet ensam eJler om 
del avgors vid narnndsammantrade. NaT ordfciranden ensam bcslutar 
ar det en juristhandlaggare som bercdcr arcndet oeh ar fOredragande 
(85% av arendena). Nfu arendet avg6rs i namndsammantrade (15% av 
arendena) bereder den sakkurmige med hjalp av juristhandlaggaren 
arendet oeh ar sedan ensam fOredragande. 

Den medieinskt sakkunnige bed6mer de fakta som fums i 
handlingarna i arendet i akten med anvandande av sin medicinska 
sakkunskap. Om underlaget inte ar tillrackligt vander sig 
foredragandena till juristhandlaggaren som infordrar kompletterande 
material. Den medieinskt sakkurmige nedteeknar en sammanfattning 
av innehallet i akten samt sin bedomning skriftligen i en promemoria 
(tidigare fardes dessa noteringar pa aktkappan). Den ar till fOr 
arendets fdredragning eller beredning i namnden oeh ar arbetsmaterial 
i fann av korta anteckningar. Nagon ny sakkunskap tillfers inte 
genom dcrma promemoria. Nagon annan dokumentation av de 
medieinskt sakkunnigas bedomning an promemorian utfdrs inte. 

Akten liimnas respektivc skickas per post tillsammans med 
promemorian till juristhandlaggaren som skriver ett forslag till beslut. 

Darefter skiekas farslaget till beslut per post, ibland aven 
promemorian tililedam6tema i namndcn (naT arendet ska avgoras i 
namnden) respektive 6veriamnas till ordforanden. 
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Vid nanmdsammantradet fOredras arendet av den medicinskt 
sakkunnige. Beslut fanas oftast i enlighct med den medicinskt 
sakkunniges promemoria. Dct kan dock Minda an en medicinskt 
sakkunnig kan andra sin bedomning nar denne vid 
namndsammantradet upplyses om namndens prax is. I sAdana fall ror 
det sig om sMant som ar av mer juridisk karaktar, Lex. bedomning av 
hur allvarlig fo rsummelscn ska anses vara. 

Efter beslut i namnden lamnas prornemorian till juri slhandlaggaren 
som renskriver namndens beslut med av namnden gjorda andringar. 
Texten i promemorian inflyter i beslutet under rubriken bedomning. 

Efter namndens beslut sparas promemorian till dess an beslutet vinner 
laga kraft oeh kasseras darefter. 

Promemorian varken lamnas ut pa begaran av part eller kommunieeras 
med partema fore beslut. 

PaI1ema lider inle nagon ransforluSI av an inle bedomningen 
kommunicerats eftersom de kan Hisa bedomningen i beslutet. Vid 
overklagande av beslutet tililansranen kan parten framfOra 
invandningar mot beslutet. 

Minnesanteckningar 
Namndcns bedornning ar att promemorian ar att anse som 
minnesanteckningar enligt 2 kap 9 § tryckfrihetsfOrordningen 
(1949: 1 05) oeh an de darfOr inte behover sparas i arendet. 
Anledningen ar, menar namnden, aU promemorian inte till fo r nya 
sakuppgifter utan innehaller myndighctens allmanna medicinska 
kunskaper. Promemorioma har aldrig bedomts innehalla nya 
sakuppgifter. 

Fragan om promemoriorna ar minnesanteckningar har provats av JO 
(JO 1981-03-04 Dnr 2038-1979, 10 1989-08-29 Onr 1040-1989, JO 
1991 -0 1-08 Onr 1180-1990) och i kammarriittens dom i mal nr 4782-
1998 (dar regeringsratten inle meddclade provningstillstand). I 
samtliga insl'anser konstaterades an promemorioma inte langre 
fOrvarades vid namnden. I JO-arendena bedomdes promemorioma 
vara minnesanteckningar eftersom de enligt namndens ynrande inte 
innehoU nya sakuppgifter. Kammarranens dom rorde en overklagande 
av namndens beslut om avslag pa en begaran om utlamnande av 
promemorian (allman handling). Kammarratten konstaterade al1 
promemorioma inte kunde Himnas ut eftersom de inte la.ngre 
fdrvarades vid namnden. Detta kan jiimforas med en rattsfall dar en 
fdredragningspromemoria som den foredragande lakaren utarbetat till 
slod for sin fdredragning i ranslakarradet i socialstyrelsen betraktats 
som minncsanteckning (RA 1980 Ab 196). 
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Fbljer HSAN grundlaggande handlaggn ingsregler i 
fbrvaltningslagen? 

Dokumentationsskyldighet, partsinsyn och kommunikation 

Forvaltningsiagen sHiller krav vad galler dokumcntation oeh partemas 
mojlighet till insyn i de uppgiftcr sam ligger till grund for beslutet pa 
en myndighet scm handlagger arendcn sam avser myndighctsutOvning 
mot nagon enskild. Bestammelsema finns i 15-17 §§ 
forvaltningslagen .1 

En myndighet ska enligt 15 § fdrvaltningslagen antcckna uppgiftcr 
som den tar pa annat saU an genom en handling oeh sam kan ha 
betydelse for utgangen i arendet. 

Partsinsynen regleras i 16 § f6rvairningsiagen. En s6kande, klagande 
cller annan part har ran an ta del av det som har tillfOrts arendet, om 
dena avser myndighctsutovning mot DagOn enskild. 

Myndigheter ar skyldiga an kommunicera uppgifter med parter enligt 
17 § forvaltningslagen. Ett arende tar inte avg6ras utan att den som ar 
s6kande, klagande eller annan part har underrattats om en uppgift som 
har tillforts arendet genom nagon arman an honom sjalv oeh han har 
tatl tillfalle an yttra sig over den. 

Dokumentationsskyldighcten omfattar bLa. myndighetens egna 
iakttageiser, allt under fOrutsattning att materialet kan ha betydelse fOr 
utgangen i arendet. Dokumentationsskyldigheten syftar bl.a. till att 
trygga den rat1 an :fa del av uppgifter som en part i ett arende har 
cnligt16- 17 §§ forvaltn ingslagen. Kravet pa dokumentation har 
betydelse oeksa pa andra satt. Dokumentationen underlattar tOr en 
overordnad instans att vid 6verklagande skaffa sig en sjalvsUindig 
inblick i beslutsunderlaget oeh ar ocksa viktig vid t.ex . 10:s 
granskning av hur myndighetema handlagger sina arcnden. Om 
dokumentationsskyldigheten i 15 § fOrvaltnings lagen uppfylls 
m6jliggors kontroll i efterhand av vad sam hant i ett arende. 2 

Nar del galler material som inte ar allman handling ar det 
myndigheten som ska bedoma om materialet ska tilifOras arendet oeh 

I Den ursprungliga regleringen av namnden, lagen (1980: II ) om lillsyn over ha\so
och sjukvArdspersonalcn m.n ., inneholl bestammclser om kommunicering med 
partcrna av det som tiIIforls !irendct (31 och 35-36 §§). Dcssa bcstammelser togs 
bort n!ir lagen (1994:954) om disciplinpMoljd m.m. pA h!ilso- och sjukvArdens 
onm\de infOrdes 1994-10-01 . Motiven til! dcna vaT an i huvudsak motsvarandc 
besUimmelser fanns i 16-17 §§ fOrvaJtningsJagen varfor det saknadcs anledning an 
sarreglera furhAllandena i namnden, se prop 1993 /94:149 sidan 112 if. 
2 Se "Forva!tningslagen med kommentarcr", HellnersiMalmqvist, 2007, 2: I 
upplagan s. 167ff och "Offentlighetsprincipen", Bohlin, sjane uppJagan, s. 27-28 
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dfumed utg5ra beslutsunderlag.) Myndighetens bedomning ska alltsa 
g5ras fran fall till fall oeh beror pa arendets karaktar oeh materialets 
betydelse for utgangen i arendet. "Aven am det saledes ytterst ligger i 
myndighetens hand art avgora om oeh nar en (ieke aIlman) handling 
skall tillfOras en arende, bor det understrykas att andarnalet med 16 § 
fdrvaltningslagen lir art garantera parter en Sa vidstraekt aktinsyn scm 
mojligt. Uppgifter som ar av betydelse fOr arendets avgorande skall 
daner al ltid tillfdras arendet. Muntliga upplysningar oeh 
myndighetens egoa iakttagelser av sadant slag skall anteeknas oe h 
anteekningarna tillferas arendet. Likasa skall fOremai som har 
betydelse for avgorandet tilifOras arendel. .. 4 

Foljden av utehliven kommunieering ar all beslutet inte tillkommit i 
laga ordning. Efter overklagande kan, beroende pa omsUindigheterna, 
hogre instans upphava beslutet oeh aterforvisa arendet till 
bcslutsmyndigheten fOr ny behandling. S Del kan oeksa vara en grund 
fOr resning oeh medfora upphov till skadestandsskyldighet fOr staten.(, 

Namnden har lamnat fo/jande svar 

De medieinskt sakkwmigas bedomning framgar av promemorian. 
Namnden dokumenterar inte de medieinskt sakkunnigas bedomning 
utover vad som star i promemorian. De medieinskt sakkunniga 
tjanstgor som fdredragandc vid namndsammantradet oeh 
promemorian lir en fdredragningspromemoria enligt 2 kap 9 § 
tryekfrihctsfOrordningen. Skulle den tillfdra nya sakuppgiftcr skulle 
den vara en allman handl ing. Den har emellertid aldrig bcdomts 
innehalla nya sakuppgifter utan innchaller myndighetens allmanna 
sakkunskap. Eftersom den da ar en fordragningspromemoria kasseras 
den nar bes lutet vunnit laga kraft. 

Promemorian kommuniceras inte med parterna fore beslul. Oct 
behovs inle eftersom de sakkunnigas bedomning i promemorian inte 
lir nya sakuppgifter. Bed5mningen i promemorian aterges dessutom 
regelmassigt i beslutet under rubriken bedomning. Del blir darigenom 
mojligt for parterna att bemota bedomningen oeh framfora 
invandningar mot beslutet om parterna ovcrklagar beslutet till allman 
forvaltningsdomstol (lansratten). 

Partema lider inle nagon rattsforlust av all inte bedomningen 
kommunieerats eftersom de kan lasa bedomningen i bes lute1. 

j FOrarbetena till den iildre fbrvalmings1agen, fbrvaltningslagen (1971.290, Prop. 
1971 :30 s. 436, 442 samt s. 98, T. Hellners och B. Malmqvist, Fljrvaltningslagcn 
med kommentarcr, 2: uppJ. 2007 s. 176 
4 T. Hcllncrs och B. Malmqvist, fljrvaltnings lagen med kommentarer. 2: uppl. 2007 
s. 177 
5 RA 1975 ref. 37 och RA 1976 ref. 119 
b RA 1992 ref. 20, JK·bcslut 1995s.131. 
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Riksrevisionens bedomning 

Riksrevisionens bedomning ar aU HSAN inte foljer de grundlaggande 
handlaggningsreglerna i fOrvaltningslagen vad galler anteckning av 
uppgifter 15 §, partsinsyn 16 § och kommunikation 17 §. 

lnledningsvis kan konstateras att HSAN:s skyldighclcr enligt 
fOrvaltningslagen galler oavsett vilken bedomning man gor av om 
promemorian ar en allman handling eller inte. Det innebar att de JO
avg6randen oeh den kammarrattsdom som HSAN:s menar styrker 
deras uppfanning an handlaggningen sker pA ett korrekt san ror just 
promemorians egenskap av aUmm handling. Dessa ar darfOr inte 
relevanta vid bed6mningen av om handlaggningen i HSAN uppfyller 
de grundlaggande krav i fOrvaltningslagen som det ar fraga om har. 
Skyldigheterna i fOrvaltningslagen galler fo r uppgifter oavsen om 
dessa Finns i en handling eIler inte. 

Del ar inte riktigt an som namnden gor se de medicinskt sakkunnigas 
bedomning som myndighetens allmanna vetande. Hit raknas namligen 
inte sakuppgifter i det enskiida fallet. En sakuppgift ar en uppgift som 
kan ha betydelse fOr utgAngen i arendet. Sakuppgifter ska antecknas 
aven om de harror frAn en foredragande i arendet. Alia uppgifter som 
kan ha betydelse for utgAngen i arendet ska antecknas aven om 
kommunikation i det enskilda fallet ar obehovlig7

. 

Enligt HSAN larnnar de medicinskt sakkunniga samma typ av 
bed6mning som en extern sakkunnig enligt 7 kap 14 § lagen om 
yrkesverksamhet pa haiso- och sjukvArdens omrAde kan Himna. 
Yttrande tar inhamtas bAde fran myndigheter, tjansteman eHer andra 
som ar skyldiga an lamna yttrande i aronet samt andra sakkunniga. 
Bestammelsen aT utformad i princip identiskt med 
forvaitningsproeessiagens bcstammelse, 24 § forvaltningsproccssiagen 
(1971 :291). An namnden valjer att anstalla de sakkunniga i stallel fOr 
an anlita dem som uppdragstagare paverkar inle skyldigheten au 
anteckna oeh kommunieera uppgifter som kan ha betydelse fOr 
utgAngen i en arende. 

Genom an parterna tar del av de sakkunnigas bedornning fOrsl i 
beslutet Asidosatter HSAN kommunikalionsskyldighetcn och 
insynsriitten fOr partema. Anteekningsskyldighetcn fOr uppgifter som 
myndigheten tar pA annat san an genom handling kan heller inte 
uppfyllas genom an uppgiftema i frAga tas upp fOrst i namndens 
protokoll eller annan beslutshandling. Harvidlag kan bl.a. hanvisas till 
partemas ran till insyn i arendet cnligt 16 § fOrvaltningslagen, en raU 
som roAste kunna utovas aven under den tid arendel handlaggs och 
utan tidsutdrakt.S 

7 T. HeHners och B. Malmqvist, Forvaltnings[agcn med kommentarer, 2: upp1. 2007 
s. 170 och 176 
K JO 1993/94 s 402 
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De brister som finns i HSAN:s handlaggning ar sarskilt allvarlig med 
tanke pa de likheter med bronsmaisproeessen HSAN:s provningar har. 
I rattspraxis har fastslagits an reglema for omrostning i 
brottmalsproeess ska galla for beslut om aterkallelse av 
Hikarlegitimation i hogre instans, liksom samma beviskrav.9 Skalen 
var att aterkallelse av legitimationen for en lakare har ett nara 
samband med straff oeh diseipl inansvar oeh att en sAdan aterkallelse 
rar ytterligt allvarliga konsekvenser for lakaren. A v samma skai ska 
hoga krav sHillas pa dokumentation oeh kommunikation av uppgifter. 

Ang~ende HSAN:5 uppfattning om promemoriorna 

Namnden har /amnat foljande svar 

Promemorioma ar minnesanteekningar enligt 2 kap 9 § 
tryekfrihetsforordningen eftersom de ar upprattade endast for arcndets 
beredning oeh inle tiUfor ny sakuppgift. De beh6ver darfor inte sparas 
i akten Ulan kastas nar beslut i arendet vunnit laga kraft. 

Riksrevisionens bedomning: 
Riksrevisionen vill kommentera sarskilt HSAN:s uppfattning om att 
promemorioma ar fdredragningspromemorior enligt 2 kap 9 § 
tryekfrihel'sforordningen oeh darfor inte all man handling. 
Riksrevisionen mcnar att de medieinskt sakkunniga tarde vara att 
bedoma som en organ inom saroma myndighetsorganisation i enlighet 
med 2 kap 8 § rryekfrihetsfOrordningen.1O 

Namndens mojljghet att inhamta yttrande fran sakkunnig for det fall 
att en fraga kraver sarskild sakkunskap framgar av 7 kap. 14 § lagen 
am yrkesverksamhet pa hal so- oeh sjukvardens omrade. 
Bestammelsen ar utformad i princip identiskt med 
forvaltningsproeesslagens bestarnmelse, 24 § 
fOrvaltningsprocesslagen. 

14 § Kriiver en fraga stirskild saklCllnskap. for ansvarsnamnden 
inhamla yttrande /ran myndigheter, tjtinsleman eller andra som ar 
skyldiga att ltimna yttrande i amnel. Namndenflir ocksli anlila andra 
sakkunniga i fragan. 
1 fraga om sadana sakkunniga sam avses i jOrsla slyckel galler 40 
kap. 2-7 och 12 § § riillegangsbalken i lillamp/iga delar. 
Erstiuningfor ullalande av myndigheter, tjansleman eller andra som 
ar skyldiga aulamna yttrande lamnas endaSl om del ar sarskilr 
foreskriver. 
Andra sakkunniga har rau till ersallning av allmanna medel for Sill 
uppdrag. Namnden flir bevilja flrskoll pa sadan ersaltning. 

Namnden kan enligt 7 kap IS § lagen om yrkesverksamhet p1\ hal so
Deh sjukvardens omrade begara an bevisupptagning skcr vid domstol. 

9 RA 1990 ref 64 och RA 1969 ref 67 
to Bohlin, AIr, Offcntlighetsprinc ipen, 7:e upp1., 2007, s. 111. 
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15 § Om ansvarsndmndenfinner all ell vittne eller en sakkunnig 
behover horas vid damstof eller att nagon behover foreldggas att 
tillhandahalla en skrifilig handling eller ell foremal som bevis, s/Wll 
ndmnden begdra delta hos den tingsrdll inom vars omrade den person 
vistas som skall haras eller pa annat sdll berors av atgiirden. 
Om det ime finns laga hinder mot det skall ralfen hiilla forhor eUer 
meddelaforeliiggande. Ifraga om sadana atgarder skat! i tilliimpliga 
delar galla vad sam foreskrivs om bevisuppragning i rdtlegiing Worn 
huvudj(jrhandling. 

For a11 fa den medieinska sakkunskap som namnden behover har den 
organiserat sig genom att "timansHilla" ett drygt fyrtiotal medieinskt 
sakkunniga. Pa grund av att dessa medieinskt sakkunniga finns i 
organisationen behover namnden sallan anlita andra sakkunniga med 
stOd av 7 kap. 14 oeh 15 §§ lagen om yrkesverksamhet pa halso- oeh 
sjukvilrdens omrade. 

De mcdieinskt sakkunniga tiUror namnden sadan sarskild sakkunskap 
som avses i 14 oeh 15 §§ lagen om yrkesverksamhet pa halso- oeh 
sjukvardens omrade. De besitter en speeialistkompetens oeh valjs ut 
att bedoma det specifika arende dar deras kompetens behovs. Denna 
kompetens finns inte representerad vid myndighetens itke 
timansUillda personal eller namnden. Riksrevisionen anser att det 
faktum an de har en dubbelroll sam fdrdragande oeh sakkunnig inte 
fdrandrar bedomningen att de ar att anse som ett sarskilt organ som 
ingar i eHer iiI knutet till namnden i den bemiiIkelse som [ram gAr av 2 
kap 8 § tryekfrihetsfdrordningen. De handlingar som medicinskt 
sakkunniga upprattar oeh som overUimnas till namnden blir da 
allmanna handlingar. 11 

2 kap 8 § tryckfrihetsforordningen 

Har organ som Ingar i eller dr !mutet till ell verk eller liknande 
myndighetsorganisation vverlamnat handling fill annal organ inom 
samma myndighetsorganisation eller frarnstdlll handlingfor sadanl 
overliimnande, skall handlingen ej anses sam ddrigenom inkommen 
eller upprdttad i annat fall an dJ organen upplrada sam sjtilvstdndiga 
i forhallande (ill varandra 

Riksrevisionen menar att promemorior med sakkunnigbedomning som 
overlamnats till namndcn avcn pa denna grund ar allmanna handlingar 
oeh ska tillfOras arendet samt arkiveras . Namnden bor darfor renodla 
vad som ar e11 sakkunnigutlatande oeh vad som ar en 
foredragningspromcmoria. 

II JO 1951 s. 60 , JO 1972 s. 298, 10 1955 s. 178 
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