
hjärtinfarkt. Den visar på en allvarlig
generell myokardiell syrgasbrist. Jag
delar inte uppfattningen att EKG-för-
ändringarna är lokaliserade till fram-
väggen. En strikt lokalisation till ett be-
gränsat avsnitt av hjärtmuskulaturen
skulle stärkt misstanken om en lokal
myokardiell process av typ hotande
hjärtinfarkt. En diffus EKG-förändring
av det slag som föreligger utesluter inte
en hotande tilltäppning av ett centralt
kranskärl men kan också sammanhänga
med svår, generell brist på syrgastillför-
sel till hjärtmuskulaturen t ex utlöst av
ett lågt syrgastryck i blodet.

Beträffande dödsorsaken anser jag
att man kan ifrågasätta det korrekta i att
ange hjärtinfarkt som huvudsaklig
dödsorsak. Patientens redan sedan tidi-
gare kända grava lungfunktionsnedsätt-
ning har tveklöst varit av utomordentlig
betydelse. Man kan inte utesluta att för-
sämring av lungsjukdomen varit utlö-
sande. Några otvetydiga bevis för hjärt-
infarkt finns inte. Således anser jag att
dödsorsaken skulle kunna rubriceras
som akut cirkulationskollaps i sin tur
förorsakad av grav kronisk lungsjuk-
dom i kombination med myokardiell
ischemi.»

Vilken dödsorsaksdiagnos
skulle du ställa? 
Vad hände när patienten insjuknade

med svår bröstsmärta? Var det en akut
tilltäppning av ett kranskärl på grund av
rupturerat plack och koronartrombos,
eller var det en plötslig reduktion av
lungfunktionen, vilket är mest sanno-
likt? Klassifikationen av denna typ av
dödsfall är väsentlig för en avdelnings
registrerade mortalitet.

Det vore intressant om vi kunde få in
uppgifter från läkare som sysslar med
hjärtinfarktvård om hur de skulle ställa
dödsorsaksdiagnosen i detta fall. Sva-
ren kan sändas med namn eller ano-
nymt. Ange också om bedömningen är
densamma före respektive efter Social-
styrelsens publicering av mortalitets-
statistik vid hjärtinfarkt. Frågornas ex-
akta formulering är:

Fråga 1. Vilken skulle din dödsor-
saksdiagnos ha varit på det relaterade
fallet före Socialstyrelsens offentliggö-
rande av mortaliteten i hjärtinfarkt vid
svenska sjukhus.

Fråga 2. Vilken är din dödsorsaks-
diagnos efter detta offentliggörande.

Svar önskas före 10 januari till Gö-
ran Nilsson, Hjärtmottagningen, Cen-
trallasarettet, 721 89 Västerås. Telefax:
Hjärtmottagningen 021-17 61 15. •
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Rapport från uthängt sjukhus

Socialstyrelsens misstag
får inte upprepas!
Mälarsjukhuset i Eskilstuna har i

massmedierna blivit uthängt som sjuk-
huset som erbjuder den sämsta vården
vid hjärtinfarkt. Att så inte är fallet är
numera Socialstyrelsens representanter
och vi överens om, vilket framgått av
Läkartidningen 46/96. Bristerna i Soci-
alstyrelsens material redovisas i två ar-
tiklar i detta nummer. Vi belyser här
främst konsekvenserna och orsaken till
att betyget för Mälarsjukhuset blev så
gravt felaktigt.

Olyckligt för patienter
När materialet offentliggjordes blev

vi utsatta för ett enormt tryck från mass-
medier, politiker och tjänstemän. Det
värsta var dock reaktionen hos vissa pa-
tienter och anhöriga. En patient som
vårdades för akut infarkt på vår hjärtin-
tensivavdelning ville de anhöriga om-
gående ta hem. Åtminstone en patient
dröjde ett par dygn efter symtomdebu-
ten med att söka oss, av oro för vad vård
på Mälarsjukhuset skulle innebära. En
tredje valde att åka till ett sjukhus utan-
för Sörmland. Personalen på hjärtin-
farktavdelningen hade förvisso en svår
arbetssituation dessa dagar.

Hur blev det så?
Mälarsjukhusets dödlighetsindex

enligt Socialstyrelsen var så extremt ne-
gativt att vi insåg att det måste finnas
något systematiskt fel. I Socialstyrel-
sens statistik fanns 147 avlidna. Vid
granskning av journalerna fann vi att 58
av dessa felaktigt ingått i materialet. De
hade huvudsakligen vårdats för andra
sjukdomar än akut hjärtinfarkt (Tabell
I). Anledningen till att de inkluderades
var att vi enligt praxis satt diagnosen på
dödsbeviset som första diagnos också i
patientregistret; dödsorsaken ingick så-
ledes som huvuddiagnos i patientstati-
stiken.

Som huvuddiagnos skall man enligt
sjukdomsklassifikationen (ICD-9) ange
»det tillstånd för vilket patienten hu-
vudsakligen har utretts och behand-
lats». Därför borde diagnosen hjärtin-
farkt, som oftast ställs i terminalstadiet,
ha hamnat längre ner bland diagnoser-
na.

Om man korrigerar Socialstyrelsens
siffror (147 avlidna) med dessa 58 pati-
enter visar det sig att endast 89 av dem
som varit föremål för hjärtinfarktvård
borde redovisats som avlidna med hjärt-
infarkt som huvuddiagnos.

Socialstyrelsen borde
ha känt till fällorna
Man kan tycka att vi får skylla oss

själva, men syftet med undersökningen
var ju inte att mäta följsamheten till in-
struktionerna för sjukdomsklassifika-
tionen utan att mäta hjärtinfarktvårdens
kvalitet. Alla vet att diagnosstatistiken
har brister och att praxis varierar. Det
borde också Socialstyrelsen ha känt till.
Eftersom undersökningen och slutsat-
serna grundas på diagnosregistreringen
borde Socialstyrelsen ha kontrollerat
diagnosvaliditeten innan materialet
publicerades.

Inte fler misstag!
Vi har pekat på en typ av fel, det kan

finnas flera. Socialstyrelsens rapport
kan möjligen ge impulser till förbätt-
ringar i registreringen av diagnoser och
dödsorsaker men knappast till förbätt-
ringar i omvårdnad och sjukvårdsstan-
dard. Och det var ju syftet!

Låt oss hoppas att de bearbetningar
som baseras på riksregistret för hjärtin-
farktvård, Riks-HIA, genomförs mer
insiktsfullt och ansvarsfullt. Den metod
som Socialstyrelsen använt bör inte till-
lämpas vid andra sjukdomstillstånd. Ett
misstag kan möjligen ursäktas som lär-
peng, flera inte!

Bernd Ritter
chefsöverläkare
Anders Stjerna
överläkare
Per Ericsson
överläkare; samtliga vid
medicinska kliniken,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Tabell I. Ankomstorsak och huvudsjukdom för
58 patienter som i statistiken redovisats som
avlidna med hjärtinfarkt som huvuddiagnos.

1992 1993 1994 Totalt

Hjärtsvikt 10 4 2 16
Infektion 1 2 5 8
Stroke 3 1 3 7
Njursvikt 3 2 1 6
Cancer 0 4 2 6
Övrig
hjärtsjukdom 3 1 0 4
Kronisk
lungsjukdom 2 0 1 3
Övriga 2 4 2 8


