
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  4  •  1997 243

Vid en amerikansk konferens
om misstag i sjukvården fick det
legala systemets hittills domine-
rande roll stark kritik. Olika
sjukvårdsorganisationer, med
AMA i spetsen, vill verka mer
aktivt i den skadeförebyggande
verksamheten och i omhänder-
tagandet av skadade och deras
familjer. 

I december 1994 avled en välkänd
och respekterad medicinsk reporter på
Dana-Farber Cancer Institute i Boston
efter att ha fått en massiv överdos av ett
kemoterapeutikum. Fallet väckte ett
enormt uppseende i USA och blev, jäm-
te ett antal andra incidenter, den direkta
anledningen till den konferens med ti-
teln »Examining errors in health care:
developing a prevention, education and
research agenda», som anordnades i
Palm Desert 13–15 oktober 1996. Orga-
nisatörer var »American Association
for Advancement of Science»,
(AAAS), »American Medical Associa-
tion» (AMA) och 15 andra organisatio-
ner. De 300 deltagarna var huvudsakli-
gen läkare, sjuksköterskor, farmaceu-
ter, psykologer och sociologer, alla med
ett par undantag från USA. Advokater
saknades helt. Dock deltog några läka-
re som hade juristutbildning och som
var starkt kritiska mot det legala syste-
mets dominerande roll i amerikanskt
patientsäkerhetsarbete.

Nuvarande situation 
otillfredsställande
De siffror som redovisas om dagslä-

get är skrämmande. Det beräknas att
flera tiotusental dödsfall på amerikans-
ka sjukhus årligen, helt eller delvis, är
förorsakade av iatrogena skador som
bör vara möjliga att förebygga. Ytterli-
gare hundratusentals patienter skadas
mer eller mindre allvarligt.

Sjukvårdskostnaderna beräknas där-
med öka med 15 procent, men säkra
uppgifter saknas. Den kompensation
som patienter och anhöriga kan få byg-
ger i huvudsak på det s k tort-systemet
(av tortus: vriden, vänd), vilket innebär
att advokat inför domare och jury mås-

te argumentera för att fel begåtts av lä-
kare eller annan personal för att ersätt-
ning skall utbetalas. Genomsnittstiden
för en sådan process är över fyra år, och
om den är framgångsrik får patienten
behålla i genomsnitt bara 40 procent av
det utbetalade beloppet, resten går åt till
rättegångskostnader. Bara en av 16 av
dem som drabbas av skada får ersätt-
ning, bl a därför att de inte får informa-
tion om att de kan vara berättigade till
det, eller därför att de inte vill ställa upp
i en ganska uppslitande och flerårig pro-
cess.

Den kanske allvarligaste följden av
tort-systemet är dock att det lett till ett
defensivt sätt att driva sjukvård och hin-
drat ett effektivt arbete med att öka sä-
kerheten på sjukhusen. Trots många
försök har det inte varit möjligt att bry-
ta systemet, enligt inte helt osannolika
uppgifter framförallt på grund av advo-
katernas starka ställning i amerikansk
politik.

Nytt säkerhetstänkande
Nu görs emellertid allvarliga försök

att närma sig problemet på ett helt annat
och mer konstruktivt sätt, och det var
om detta som konferensen i Palm Des-
ert handlade. Liknande tankar har för
övrigt förts fram i amerkansk litteratur
sedan början av 1990-talet, bl a av den
före detta barnkirurgen Lucian Leape
(som också var »key-note speaker» vid
denna konferens) och i den bok om
»Human errors in medicine» som ut-
gavs 1994 av Marilyn Sue Bogner. På-
drivande i denna utveckling är, förutom
de nämnda huvudarrangörerna av detta
möte, »American Hospital Associa-
tion», »Physician Insurers Association
of America» och olika patient- och kon-
sumentorganisationer.

I första hand hävdas att sjukhusen är
mycket efterblivna i sitt säkerhetstän-
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patienter som söker sjukhusanknuten
vård talar för att alla läkare, oavsett spe-
cialitet, bör vara observanta på före-
komsten av depressiva drag i patientens
sjukdomsbild. Personer med kroppslig
sjukdom, depression och smärtor utgör
en riskgrupp vad beträffar suicidala
handlingar.

Det bör understrykas att man inte ska
glömma läkare och övrig personal inom
den somatiska vården när man planerar
suicidförebyggande utbildningsinsat-
ser.
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kande och att man, jämfört med andra
institutioner och organisationer, ställer
alldeles för låga krav på säkerhet. Sjuk-
husen har t ex långt till det man uppnått
inom trafikflyget, nämligen ett dödsfall
per två miljoner passagerare, även om
det inte finns så stora likheter mellan
verksamheterna. Det andra som poäng-
teras är att orsakerna till misstag och
därav följande skador inom vården i
stor utsträckning är kända och en följd
av att vi litar alltför mycket på att män-
niskor kan lära sig att göra allting rätt
och att komma ihåg allt som skall kom-
mas ihåg.

I stället för att förändra de villkor un-
der vilka människor arbetar på sjukhus,
vilket är möjligt, har vi därför inriktat
oss på att förändra människorna, vilket
är omöjligt. Den metod vi använt till att
förändra människorna har hittills varit
bestraffning, som vi nu vet är verk-
ningslös, kontraproduktiv och bidra-
gande till att människor, organisationer
och sjukhus försöker dölja misstag. Vi
bör därför, i stället för att sätta männi-
skorna i fokus, inrikta oss på att föränd-
ra system och organisationer som bidrar
till att människor gör fel. Först då får
man en öppenhet som gör det möjligt att
avslöja bristerna i systemet och förhind-
ra att misstag upprepas, eller om möjligt
att de över huvud taget inträffar genom
att de avslöjas redan då de ligger laten-
ta.

Vad vill man nu göra för att förbättra
situationen? AMA kungjorde i sam-
band med konferensen inrättandet av
»National Patient Safety Foundation»
(NPSF), som skall börja verka den 1 ja-
nuari 1997. Den skall, i samarbete med
ett antal andra organisationer, stimulera
och stödja forskning och utbildning i
säkerhetsfrågor. Den skall också bidra
till att ersätta skadade patienter och de-
ras anhöriga för de allvarliga fysiska,
ekonomiska och emotionella konse-
kvenserna av det inträffade och därvid-
lag »kompensera för det legala syste-
mets oförmåga att kommunicera kon-
struktivt med patienter och allmänhe-
ten».

NPSF skall uppfattas som ett mycket
ambitiöst försök att ta initiativet i en frå-
ga som oroar allt fler i det amerikanska
samhället. Man poängterar också att
man genom detta initiativ vill minska
risken att regeringen intervenerar i frå-
gan, vilket enligt AMA säkert kommer
att förvärra situationen.

Vad kan Sverige lära? 
Vad kan Sverige ha att lära av detta?

Vi kan konstatera dels att problemen av
olika skäl är enklare att handskas med i
Sverige, dels att här har tidigt vidtagits
ett antal åtgärder som visat sig verk-
ningsfulla. Lex Maria har, trots sina
brister, varit ett värdefullt hjälpmedel

som Socialstyrelsen förstått utnyttja på
ett konstruktivt sätt. Patientförsäkring-
en har inneburit en förståelse för att pa-
tienter kan skadas i sjukvården utan att
någon av personalen behöver ha gjort
något fel.

Samtidigt är det emellertid viktigt att
vi inte tappar tempo och slår oss till ro
med vad som uppnåtts. Jag kan se två
områden där vi kan bli bättre:

1. Vi behöver (mer) forskning om
sjukvårdens fel och misslyckanden.
Även om vi tror att problemen är mind-
re än i USA vet vi det faktiskt inte.

2. Vi måste undvika att studera miss-
tag utifrån frågeställningen »Vem var
den skyldige?» I stället måste vi kon-
centrera våra ansträngningar på att un-
dersöka vilka fel i system och organisa-
tion som låg bakom misstaget och som
kan förändras för att hindra ett uppre-
pande. •
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Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfattar
våldet som en av de största
hälsoriskerna. Våldet mö-
ter läkare från olika specia-
liteter på skilda nivåer inom
vården. Det kan också
drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.

Pris 95 kronor. Vid 11–50
ex 95 kronor, vid högre upp-
lagor 80 kronor/exemplar.
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