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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 10 § och
fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

10 §

Anmärkning

En patient som är missnöjd med den hälso-
och sjukvård som han eller hon har fått vid
en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård
eller med bemötandet i samband med den har
rätt att framställa anmärkning till den chef
som ansvarar för hälso- och sjukvården vid
verksamhetsenheten. Om en patient på grund
av sjukdom eller nedsatt psykisk funktions-
förmåga eller av någon annan motsvarande
orsak inte kan framställa anmärkning själv,
eller om patienten är död, kan anmärkningen
framställas av patientens lagliga företrädare,
en anhörig eller någon annan närstående.
Verksamhetsenheten ska lämna sina patienter
tillräcklig information om deras rätt att fram-
ställa anmärkning och göra det så enkelt för
dem som möjligt att framställa anmärkning.
Anmärkningen ska i regel framställas skriftli-
gen. Anmärkningen kan också framställas
muntligen av särskilda skäl.

Verksamhetsenheten ska behandla anmärk-
ningen på behörigt sätt och besvara den
skriftligen inom skälig tid från det att den

framställdes. Svaret ska motiveras på det sätt
som ärendet förutsätter.

En anmärkning begränsar inte patientens
rätt att anföra klagomål över vården eller
bemötandet i samband med den hos de myn-
digheter som övervakar hälso- och sjukvår-
den.

Om det vid behandlingen av anmärkningen
framgår att vården eller bemötandet kan leda
till patientskadeansvar enligt patientskadela-
gen (585/1986), skadeståndsansvar enligt
skadeståndslagen (412/1974), åtal, återkal-
lande eller begränsning av rätten att utöva
yrke eller disciplinärt förfarande enligt den
lagstiftning om yrkesutövning som gäller för
hälso- och sjukvården eller disciplinärt förfa-
rande enligt någon annan lag, ska patienten
informeras om hur ärendet kan väckas hos en
behörig myndighet eller ett behörigt organ.

10 a §

Klagomål

I fråga om klagomål tillämpas vad som i 8
a kap. i förvaltningslagen (434/2003) före-
skrivs om förvaltningsklagan.
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Om anmärkning inte har framställts i ett
ärende, och tillsynsmyndigheten bedömer att
det är lämpligast att behandla ett klagomål
som en anmärkning, får myndigheten över-
föra ärendet till den verksamhetsenhet som
klagomålet gäller. Överföringen ska göras
omedelbart efter bedömningen. Den som an-
fört klagomålet ska underrättas om överfö-

ringen. Verksamhetsenheten ska underrätta
den överförande tillsynsmyndigheten om sva-
ret på det överförda ärendet.

Avvisningsbeslut meddelas inte i fråga om
klagomål som överförs för att behandlas som
anmärkningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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