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Antalet Lex Maria-anmäl-
ningar tycks vara på väg att
minska efter en toppnotering
1994. Det är antalet ärenden
från den kommunala hälso- och
sjukvården som är på väg ner.

Det konstateras i Riskronden
Special nr 1 1997, som övergri-
pande speglar innehållet i Soci-
alstyrelsens riskdatabas under
fem år, 1992–96. 

Där framförs förhoppningen att ned-
gången i antalet Lex Maria-fall beror på
att kommunernas medicinskt ansvariga
sjuksköterskor tagit ett starkare grepp
över vården och att den därför börjat
fungera bättre än under ÄDEL-refor-
mens första tid.

Men, påpekar Riskronden, ännu
finns det mycket att göra. Fortfarande är
det t ex mycket vanligt med förväxling-
ar av läkemedel. Även andra missar
med läkemedel är vanliga, vilket ofta
beror på olämplig delegering av arbets-
uppgifter.

Mer än vart femte fall
har mycket hög risknivå
I riskdatabasen finns nu de flesta Lex

Maria-ärendena från 1992–96 samlade.
Det rör sig om totalt drygt 6 300 fall som
utretts av Socialstyrelsen och sedan re-
gistrerats i databasen.

Under de senaste två åren har det
skett en stabilisering på 1 300–1 400
fall per år efter toppnoteringen från
1994 då 1 563 anmälningar gjordes.

I riskdatabasen kan man bl a se hur
Lex Maria-ärendena fördelas på olika
huvudmän, vilka patienter som berörs,
inom vilken typ av verksamhet som till-
buden sker och fördelningen på olika
risknivåer med mera.

I mer än vart femte fall har risknivån
bedömts som mycket hög. Det innebär
att om samma sak inträffar igen så skul-
le patienten dö, få en svår bestående in-
validitet eller en bestående försämring
av livskvaliteten.

Inte oväntat finns de flesta händel-
serna med hög risknivå inom de opere-
rande specialiteterna, följt av allmän
hälso- och sjukvård samt medicinska
specialiteter.

Organisationerna 
är ofta inte optimala
Sextiofyra procent av alla felhand-

lingar i Lex Maria-fallen har bedömts

bero på den mänskliga faktorn – mot-
svarande siffra för »Organisation» är 19
procent. Det är inte så konstigt eftersom
sjukvården sköts av människor av kött
och blod och inte av robotar, menar
Riskronden Special.

Men det bör stämma till eftertanke
att 74 procent av åtgärderna som plane-
rats eller vidtagits har riktats in på orga-
nisatoriska förhållanden – motsvarande
siffra för »Människa» är 14 procent. 

Det väcker frågan om vårdpersona-
len verkligen arbetar i organisationer
som är optimala när gäller tydlighet i
fråga om mål, stöd i form av riktlinjer,
samarbete mellan vårdgivare med
mera. Riskdatabasens material indike-
rar att så ofta inte är fallet, men också att
det finns många förslag till förbättring-
ar när problemen har visats fram i en
Lex Maria-anmälan.

Det vore, menar Riskronden Special,
önskvärt att förbättringarna gjordes in-
nan Lex Maria-händelsen inträffar. För
oftast kan behoven av organisatoriska
förbättringar identifieras långt tidigare.

Databasen utvecklas
för bättre återföring
Från och med den 1 januari i år sker

vissa strukturförändringar i riskdataba-
sen. Det ska leda till en bättre återföring
av material till vården. T ex är informa-
tionen utökad om var och när en händel-
se inträffat. Tidsangivelserna blir mer
exakta, vardag eller helg, dag, kväll el-
ler natt.

Det är också möjligt att registrera ett
händelseförlopp genom att både start-
och slutdatum för händelsen kan anges.

I beslutsdelen har tillkommit att man
kan se utbildningsnivån för personalen.

När det gällder anläggning registre-
rades förut region/universitetssjukhus
och länssjukhus tillsammans men är nu
åtskilda. Dessutom har man fått in en ny
variabel – kommunkod.

Tidigare har det varit möjligt att se
enbart vilken storlekskategori sjukhu-
set tillhörde och vilken sjukvårdsre-
gion. Förändringarna innebär att man
framöver direkt ur Riskdatabasen kan
utläsa på vilket sjukhus en händelse in-
träffat.

Viktiga med hänsyn
till strukturförändringar
Förändringarna har skett av flera

skäl, bl a för att kunna se vilka ärenden
som finns såväl i Lex Maria-delen som
i HSAN-delen.

När det gäller de mera detaljerade
uppgifterna om händelseförloppet och
tidpunkten har dessa efterfrågats av vår-
den. Det är uppgifter som bedöms vara
viktiga att registrera med hänsyn till på-
gående strukturförändringar inom sjuk-
vården.

Innehåller en lång 
rad fallbeskrivningar
Riskronden Special nr 1 1997 inne-

håller också en rad fallbeskrivningar
hämtade ur riskdatabasen. Här återger
vi rubrikerna för dessa:

Läkemedelshantering: Drog upp in-
sulin i vanlig spruta varför patienten
fick tio gånger för hög dos.

Plötslig död: Epigastriesmärtor var
bakväggsinfarkt trots normalt EKG.

Suicidövervakning: Suicidbenägen
patient smet från vårdavdelning genom
att uppge falsk identitet.

Cancerdiagnostik: Livmodercancer
omvärderad efter borttagande av ägg-
stockar och livmoder.

Handledning: Behandlande läkare
ansvarig för journalen även om medici-
ne studerande gjort journaldiktatet.

Fick tio gånger 
för hög morfindos
Galloperation: Glömde ta bort gall-

blåsan vid galloperation!
Skolhälsovård: Dispyt om handlägg-

ning av nässkada avslöjade stora samar-
betssvårigheter i skolhälsovård.

Kärlpunktion: Fick anestesimedel
intraarteriellt istället för venöst.

Läkemedelshantering: Bristande
uppmärksamhet ledde till tio gånger för
hög morfindos!

Tandvård: Bettslipning på symtom-
fri patient framkallade långvariga be-
svär.

*
Riskronden Special är ett informa-

tionsblad som ges ut av Riskdatabas-
kansliet vid Socialstyrelsens Örebroen-
het. •

Över 6 300 ärenden i sjukvårdens riskdatabas

Lex Maria-händelser leder 
ofta till organisationsförändringar


