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Om en patient i samband med
vård och behandling drabbats
av eller riskerat att drabbas av
skada eller sjukdom ska chefer
inom vården rapportera detta
vidare till Socialstyrelsen. Moti-
vet är att händelsen ska utredas
objektivt och den vunna infor-
mationen bidra till att liknande
händelser undviks i fortsätt-
ningen. 

Läkarkårens attityder till och
föreställningar om fel och miss-
tag, rapporteringsplikten och
den externa reglering som Lex
Maria utgör kan ses som viktiga
förklaringar till att förhållande-
vis få fall anmäls. 

Enligt Lex Maria ska vårdgivaren
göra anmälan till Socialstyrelsen om en
patient i samband med vård eller be-
handling drabbats eller utsatts för risk
att drabbas av allvarlig skada eller sjuk-
dom. Skyldigheten att anmäla gäller
även om brister i t ex sjukvårdens orga-
nisation kan tänkas ligga bakom en in-
träffad händelse. Målet enligt lagstift-
ningen är att utreda och finna orsaken
till händelsen och att därefter vidta åt-
gärder i syfte att förhindra ett uppre-
pande. 

Antalet beslut föranledda av anmäl-
ningar enligt Lex Maria har under de se-
naste åren stabiliserats kring 1 300–
1 400 per år. En Lex Maria-anmälan är
således en mycket sällsynt händelse i
hälso- och sjukvården, och rimligtvis
förekommer betydligt fler fel och miss-
tag än vad som rapporteras i såväl Sve-

rige som utomlands
[1]. 

Antalet anmälning-
ar varierar betydligt
mellan olika sjuk-
vårdsområden. Från
den 1 januari 1997 har
reglerna om anmäl-
ningsskyldighet sam-
lats i en ny tillsynslag. 

Personalen inom
vården åläggs uttryck-
ligen att rapportera
uppåt i organisationen
när iakttagelser gjorts
om sådant som eventu-
ellt kan föranleda en
anmälan enligt Lex
Maria. 

Kraven på att ut-
veckla och kvalitets-
säkra vården har skärp-
ts i och med att vårdgi-
varen numera ålagts att
ha ett kvalitetssystem
med organisation, re-
surser, rutiner och me-
toder som säkerställer
kvaliteten i hälso- och
sjukvården [2].

METOD OCH
FRÅGESTÄLLNINGAR
Det faktum att regleringen både in-

rymmer förbyggande och repressiva in-
slag gör det intressant att närmare un-
dersöka möjligheter och dilemman vid
dess tillämpning. Vilka hinder, möjlig-
heter och självklarheter ingår i persona-
lens föreställningsvärld om hur denna
reglering kan och bör tillämpas? 

För att få svar på frågor som dessa
har vi genomfört en undersökning, som
bygger på intervjuer med 36 personer,
gjorda under perioden oktober 1995 –
mars 1996. De intervjuade är chefs-
överläkare (inklusive chefläkare) över-
läkare, avdelningsläkare/underläkare
samt chefssjuksköterska/avdelningsfö-
reståndare från olika sjukvårdsdistrikt.
Intervjupersonerna arbetade på kirurgi-
respektive medicinkliniker och hade
alla lång erfarenhet av arbete i chefs-
ställning inom vården [3]. 

Intervjuerna kretsade kring ett tiotal

relativt öppna frågor om rutiner och
överväganden då ett misstag inträffat,
personalens föreställningar om och atti-
tyder till att göra anmälan respektive bli
anmäld samt orsaker till att incidenter
och felaktigt handlande inträffar. 

Genom s k kvalitativ metod i form av
ingående intervjuer ville vi få en inblick
i de motiv, handlingsmönster och orga-
nisatoriska villkor som kännetecknar
detta fält, vilket är angeläget eftersom
det i stort sett saknas svensk forskning
inom området. 

Föreställningar 
om fel och misstag
Det som kännetecknar professionella

yrkesgrupper, däribland läkarkåren, är
att deras verksamhet baseras på ett yr-
kes- och kunskapsmonopol. Teoretisk
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(och teknisk) kunskap, förankrad i ve-
tenskaplig teori förvärvad genom lång
utbildning ligger till grund för yrkesut-
övningen, och ett stort mått av autonomi
och självreglering föreligger till följd av
att kunskapen betraktas som nyttig och
värdefull. En professionell kultur med
informella normer om etik och etikett
tenderar också att utvecklas [4]. 

Läkare och annan vårdpersonal är
emellertid också underkastade en rad
krav från organisationens sida; en god
vård ska ges snabbt och kostnadseffek-
tivt och det förutsätts att olika personal-
kategorier samarbetar sinsemellan och
med patienterna. 

Fel och misstag är därmed ofta re-
sultatet av en kedja av händelser och
vårdepisoder, varför det är rimligt att i
första hand se sådana incidenter som
systemfel och i andra hand som enstaka
försumliga handlingar [5].

För att kunna förstå hur fel och miss-
tag hanteras inom vården är det viktigt
att klargöra de attityder och föreställ-
ningar som läkare tillägnar sig i sin yr-
kesroll [6]. 

Viktig a teman
Rosenthal [7-10] menar att följande

teman är viktiga i sammanhanget:
a) Det faktum att vården kännetecknas

av permanent osäkerhetgör det svårt
att dra definitiva gränser mellan vad
som är rätt och fel. Vid sidan om den
medicinska kunskapens ofullkom-
lighet och hur den aktuella kunska-
pen ska tillämpas, inverkar faktorer
som patientens status, ålder, mot-
ståndskraft etc. Osäkerheten innebär
att det ofta finns mer än ett rimligt
handlingsalternativ.

b) Om det vardagliga kliniska arbetet
kännetecknas av permanent osäker-
het följer ofrånkomligen risken att
göra fel.Alla måste någon gång räk-
na med att göra en felaktig bedöm-
ning, ett misslyckat terapeutiskt in-
grepp och att kanske bli anmäld för
detta.

c) Den sårbarhetsom alla läkare kän-
ner och som emanerar från vissheten
om att kunna göra fel skapar förut-
sättningar för att identifiera sig med
kollegerna. Många misstag anses,
när man efteråt går igenom händel-
seförloppet, vara av den karaktären
att misstaget skulle kunna ha begåtts
av vem som helst. 

d) Det är därför naturligt att kolleger i
sådana situationer bemöts med för-
ståelse och överseende. Misstag
upplevs nästan undantagslöst som
mycket plågsamma av den som be-
gått dem. Man kan ha överseende
med en hel del fel och misstag under
förutsättning att läkaren i övrigt är
välfungerande. 

e) Förståelsen och överseendet har

emellertid gränser. Det fatala miss-
taget sätter dessa på hårda prov.
Gränsdragningen avgörs av faktorer
som misstagets svårighetsgrad, om
det upprepas och om vederbörande
insett och lärt av sitt felaktiga hand-
lande.

f) Givet tendensen till förståelse och
överseende följer en underförstådd
norm att inte kritisera varandra
(utom vid fatala misstag). Om sa-
marbetsklimatet är gott ställer man
hellre upp för varandra och rättar till
problemen till gagn för patienterna.

g) Som ett sista tema följer principen
att endast företrädare för den egna
professionen kan bedöma medlem-
marnas prestationer. Den som sak-
nar medicinsk kompetens och kun-
skap om vårdens praktiska villkor
saknar förutsättningar att göra denna
bedömning.
Den professionella självregleringen

tenderar att fungera bäst då läkare har
gemensamma patienter eller andra ar-
betsuppgifter som kräver samarbete.
Den blir mindre effektiv när var och en
på respektive håll gör sitt; då måste som
regel den enskilde läkarens autonomi
respekteras. 

Den professionella självregleringen
tenderar också att innefatta ett brett
spektrum av åtgärder: från mycket in-
formella åtgärder av typ »tala med» ve-
derbörande, till f ormella disciplinåtgär-
der, omplacering och liknande.

Trösklar och hinder
Av våra intervjuer framgick att

chefsöverläkarna inte tycks ha några
större problem med att rapportera vida-
re sådana fall där händelsen kan antas
bero på organisatoriska brister, rutiner
och oklara ansvarsförhållanden. Inte
heller vållar de fall svårigheter där den
enskilde uppenbart gjort ett allvarligt
och oacceptabelt misstag. 

Det är snarare gråzonen av mindre
allvarliga (men dock) fel och misstag
som reser problem – dvs händelser där
patienten inte tagit allvarlig skada, och
då man heller inte i förstone kan se nå-
gon koppling till brister i organisatio-
nen. Alla intervjuade intygade att det
finns ett kulturarv från gamla tiders Lex
Maria som gör att personalen uppfattar
en anmälan som en mycket plågsam
personlig upplevelse. 

Ett annat inslag i attityden till Lex
Maria är att handläggningen uppfattas
som långsam. Därtill kommer de sank-
tioner i form av erinran och varning som
kan bli följden av en formell granskning
av det inträffade. Rädsla för massmedi-
ernas eventuella uppmärksamhet och
oro för klinikens och sjukhusets rykte är
trösklar som uppges spela mindre roll i
sammanhanget.

Det är framför allt hänsynen till den

enskilde i händelsen involverade med-
arbetaren som gör det svårt att anmäla.
Om felet är ringa och det är en mycket
duktig person och den överordnade be-
dömer att personen ifråga inte kommer
att upprepa misstaget kan det hända att
chefen tar på sig ansvaret och inte an-
mäler vidare. 

Om beslutet blir att anmäla saken tar
man också individuell hänsyn genom
att markera att det är mänskligt att fela
och att förtroendet finns kvar för veder-
börande även om misstaget kan medfö-
ra konsekvenser.

Olika attityder till Le x Mar ia
Vi har kunnat urskilja två förhåll-

ningssätt när det gäller att anmäla – en
restriktiv syn där lagen betraktas som
disciplininstrument vid tydliga avvikel-
ser och felaktigheter, och en syn enligt
vilken lagen tillämpas generöst genom
att även mindre incidenter anmäls. 

Anhängarna av det restriktiva synsät-
tet tänker sig att kvalitetssäkrings-
ambitionerna i allt väsentligt ska tillgo-
doses genom kollegial kontroll. Hög
professionalitet ses som resultatet av
professionens interna kvalitetskontroll
och arbete i team varigenom fler deltar i
bedömningen av patienten. Fel och miss-
tag ses som reslutat av oskicklighet hos
den enskilde doktorn eller att det »låst
sig» hos vederbörande på något sätt.

Lagen hjälper till att hålla kraven på
hög nivå. Det som bekymrar den re-
striktiva synens förespråkare är risken
att ärendet inte blir korrekt bedömt och
att den centrala myndigheten inte för-
står vårdpersonalens arbetsvillkor.

Det öppna synsättet
En generös och öppen syn på att an-

mäla incidenter, fel och misstag moti-
veras med att kvaliteten i vården för-
bättras genom att anmälan leder till
återrapportering och analys av de
bakomliggande orsakerna. Med ett så-
dant synsätt anmäls även incidenter
som man är osäker på om de ska karak-
teriseras som fel/misstag respektive
komplikationer. 

Frekvensen anmälningar som inte
leder till »fällningar» är testet på om det
generösa synsättet fungerar i praktiken.
Bekymret i sammanhanget är att när an-
mälningarna presenteras i statistik och
kanske i massmedierna så kan de upp-
fattas som ett dåligt tecken på sakernas
tillstånd. 

Det största hindret för en liberal an-
mälningspraxis att slå igenom finns på
det psykologiska planet. En vanlig situ-
ation som beskrivits för oss är att en
mycket kompetent läkare eller sjukskö-
terska, som fungerat prickfritt i många
år, helt plötsligt gör ett misstag. Han el-
ler hon rapporterar omedelbart saken
till sin överordnade, felet kan avhjälpas
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och patienten tar inte skada genom att
motåtgärder sätts in. 

Vid en generös anmälningspraxis
anmäls en sådan händelse och personen
riskerar kritik i någon form, vilket inte
sällan leder till att vederbörandes ar-
betssituation är förstörd för lång tid
framöver. En Lex Maria-anmälan får då
närmast till följd att kvalitetssäk-
ringsarbetet går i stå på grund av de
traumatiska konsekvenser som uppstår
för personalen.

Orsaker till f el och misstag
En källa till fel och misstag kan vara

att arbetet på kliniken är organiserat så
att personalen inte hinner med sina upp-
gifter, och att det finns oklarheter i ruti-
ner och ansvarsförhållanden [11]. 

Förväxling av patienter, mediciner,
doser etc utgör en stor del av de fel och
misstag som rapporteras. Detta är också
den vanligaste typen av misstag som re-
gistreras inom ramen för de incidentre-
gister som hittills införts [12]. En vanlig
problemsituation kan vara att arbetet är
stressigt, ampullerna ser ganska lika ut,
sjuksköterskan ifråga är oerfaren och
förstår inte att det som framgår av ordi-
nationshandlingen är en orimlighet. 

Kommunikationen mellan doktorn
och sjuksköterskan är viktig i det sam-
manhanget liksom att det skapas enty-
diga ordinationshandlingar med tydlig
skrift, lättbegripliga beräkningsmeto-
der, likartat sätt att signera, angivande
av synonympreparat samt att det finns
rutiner för överföring från lista till lista. 

Remisser som kommit bort, eller bli -
vit undanstoppade utan att någon läka-
re tittat på dem, är andra exempel på ru-
tinfel som visat sig svåra att helt komma
till rätta med.

En annan möjlig orsaksfaktor är att
delar av personalen har bristande kun-
skaper. Bristande kompetens kan ta sig
olika former. Vi har läkaren som inte or-
kar hänga med i kunskapsutvecklingen
på grund av ålder, fysisk eller psykisk
sjukdom; läkaren vars kunskaper och
skicklighet redan från början är otill-
räckliga; den överansträngde och ut-
brände läkaren som fattar mindre välö-
vervägda beslut; den aparta personlig-
heten som ofta hamnar i samarbetspro-
blem och vars agerande ständigt skapar
frågetecken. 

Äldre kolleger som blir okunniga i
t ex hjärtsjukdomar, därför att de syss-
lar med något helt annat till vardags,
meddelar i regel att de börjar bli litet
»ringrostiga». Kunskapsbrister brukar
gå att åtgärda förutsatt att personen
själv vill. 

Om erfarna läkare inte håller måttet,
och inte är medvetna om det, är proble-
met svårare att lösa. Om yngre kolleger
visar tecken på att inte kunna, går larmet
ganska omgående, ofta initierat av sjuk-

sköterskor. Den interprofessionella kon-
trollen fungerar väl, åtminstone för dem
som befinner sig långt ned i hierarkin.

Agerar utöver sin kompetens
En tredje orsak till fel och misstag är

att personal – läkare eller sjuksköterska
– inte anses vara välfungerande. En ka-
tegori är de som tar på sig uppgifter som
de inte behärskar och inte klarar av, dvs
de övermodiga. Erfarna kolleger med
bristande kompetens och/eller omdöme
anses utgöra en svår problematik att
komma till rätta med. Omplaceringar,
minskad arbetsbörda och skräddarsyd-
da arbetsuppgifter är ofta att föredra,
men de försvåras av att klinikerna för-
väntas lösa problemet inom givna eko-
nomiska ramar. 

Till en viss gräns, beroende på hur
hårt kollegerna blir belastade och den
mindre kompetente doktorns eget bete-
ende, går det att »hålla vederbörande
under armarna». Efter hand kan emel-
lertid den situationen uppstå att patient-
flödet styrs förbi läkaren; kolleger vän-
der sig till mer omdömesgilla medarbe-
tare för korrekta bedömningar.

Den andra kategorin problemperso-
ner är sådana som är så försiktiga och
passiva att de inte aktivt orsakar miss-
tag. Ett uttryck som detta kan ta sig, och
som drabbar sjuksköterskor, är att dok-
torn »aldrig» finns tillgänglig och inte
tar ställning till om patienten ska stanna
kvar eller åka hem, och att patienten
därmed blockerar en sjukhussäng. 

Andra exempel är läkare som förbru-
kar mycket resurser genom att beställa
ett övermått av undersökningar, prov-
tagningar etc. Att påtala detta är käns-
ligt eftersom det upplevs som ett intrång
i den enskildes motiv, behandlingsfilo-
sofi och bedömningsgrunder. Fall där
läkare inte sköter journalanteckningar
tillfr edsställande är också känsliga att ta
itu med.

Den tredje kategorin är läkare som
har problem i kontakten med kolleger
och patienter. Dessa personer har svårt
att tillgodogöra sig den reservoar av för-
ståelse och tolerans som den professio-
nella självregleringen skapat. Nära till
hands ligger då bojkotten, utstötningen
och marginaliseringen. 

Bojkottens funktion blir att sortera ut
individer till olika nätverk, som inte har
särskilt täta kontakter med varandra
[13]. Bojkotten representerar därför ett
misslyckande för den professionella
självregleringen. De flesta av våra inter-
vjupersoner ansåg att Lex Maria inte är
ett instrument som bör användas för att
komma till rätta med problempersonal.

Strategier för att stödja 
anmälda medarbetare
Den entydiga bild som vi fått är att en

Lex Maria-anmälan upplevs som myck-

et plågsam av den person som blivit an-
mäld eller som figurerar i den anmälda
händelsen. Finns det då strategier och
modeller för att stödja medarbetare som
begått misstag och blivit anmälda för
detta? De flesta läkare vi talat med an-
ser att stödet vid en anmälan är dåligt,
även om det förekommer att stöd ges i
ett tidigt skede av processen. 

I samband med att anmälan görs för-
söker de berörda parterna att se om det
finns några förmildrande omständighe-
ter som gör att kritik kan undvikas. Det
stöd som ges är snarast av ad hoc-ka-
raktär och förekommer i varierande
form och utsträckning beroende på hur
illa personen i fråga tagit vid sig. 

På några håll ses det personliga och
stödjande samtalet som ett medel för att
åstadkomma en organisationskultur
som underlättar öppen redovisning av
incidenter och misstag. 

Andra undersökningar visar också
att en stor majoritet av alla läkare anser
att kolleger i kris inte får det stöd de be-
höver, och att det kollegiala stödet be-
höver utvecklas. Problemet är till stor
del ett ledningsproblem i och med att
chefer och arbetsledare inte anser sig ha
tillräckliga förutsättningar i form av be-
slutsutrymme, resurser, tid etc för att
kunna vara en tillgång för medarbetar-
na inte minst i kritiska situationer [14].

SLUTDISKUSSION
Den professionella självreglering-

ens prövosten är när fel och misstag be-
gås i vården. Det är för att hantera des-
sa som Lex Maria tillkommit. Dilem-
mat idag är att mycket få fall anmäls,
beroende på att nästan all vårdpersonal
upplever att lagen är förknippad med di-
sciplinförfaranden. Lagen förmår där-
för inte fånga upp de problem och bris-
ter som förekommer i vården (utöver
det som uppfattas som solklara miss-
tag). 

Avgörandet att anmäla eller att låta
bli f aller i hög grad tillbaka på den me-
dicinska professionens självpåtagna
hänsynstaganden och föreställningar
om vad som är acceptabla och icke-ac-
ceptabla händelser. För att lagen ska bli
effektiv måste den tillämpas i samklang
med den professionella självreglering-
en och förstärka de element som pro-
fessionen själv uppfattar vara viktiga
regleringsmekanismer.

Svårigheten att få lagen att fungera
som en drivkraft i riktning mot ökad
kvalitet hänger samman med att det inte
finns något allmänt system för att sam-
la in och systematisera information om
incidenter och oförutsedda händelser. 

Att utveckla en kultur av intern inci-
dentrapportering där händelser, som
skulle ha kunnat medföra fara för pati-
enten men inte gjorde det, uppmärk-
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Allt oftare berättar patienter
med recidiverande Candida-va-
ginit att de fått rådet att använ-
da tea tree-olja, som kommer
från ett australiskt träd. Hittills
finns inga studier som visar att
oljan är effektiv mot vaginit.
Dessutom vet man inget om hur
oljan påverkar den vaginala
slemhinnan och bakteriefloran.
Däremot vet man att oljan inne-
håller en rad olika terpener, som
är kraftigt allergiframkallande.

Recidiverande vulvovaginit, orsa-
kad av svampsläktet Candida, är en be-
svärlig åkomma – både för den drabba-
de och för den vårdpersonal som av-
krävs en lösning på problemet. Orsaken
är oklar och någon kurerande behand-
ling finns fortfarande inte. Fältet är
sålunda fritt för vilka spekulationer som
helst om orsakerna samt för oprövade
behandlingsmetoder. 

När det gäller patogenesen finns inga
vetenskapliga belägg för de vanliga
»myterna» om att recidiven förorsakas
av trånga jeans eller fuktiga baddräkter.

Om man skall sammanfatta veten-
skapliga rön gällande recidiverande
vulvovaginit kan nämnas att en longitu-
dinell studie av kvinnor med denna
åkomma visade att varje individ bruka-
de ha  samma typ av Candida i vagina
vid de olika utbrotten [1]. Behandling
av sexualpartner eller systembehand-
ling reducerar inte recidivrisken [2].
Nytt utbrott orsakas inte av stammar
som är resistenta mot konventionella lä-
kemedel, eftersom stammar isolerade

vid nya utbrott bland kvinnor med reci-
diverande vulvovaginit nästan alltid är
känsliga mot de vanliga azolpreparaten
[3]. Nytt utbrott orsakas inte av en ge-
nerell immunbrist, eftersom olika para-
metrar för immunförmåga är normala
hos dessa kvinnor [4]. En del fynd tyder
på att recidiverande vulvovaginit föror-
sakas av nedsatt lokalt immunförsvar
mot Candida i vagina, men än så länge
vet man inte hur man skall kunna på-
verka det lokala immunförsvaret. 

Läkare, väninna eller Femina
har rekommenderat oljan
Behandling med »tea tree-olja» är en

nytillkommen modefluga i behand-
lingsarsenalen. Tea tree-olja är en es-
sentiell olja från det australiska trädet
Melaleuca alternifolia. Vi träffar allt of-
tare patienter med recidiverande klåda i
vulva som angivit att de fått råd av läka-
re, barnmorska eller en väninna att an-
vända tea tree-olja. En vanlig applika-
tionsmetod är att dränka en tampong
med oljan innan den förs in. För läsare
av tidningen Femina kan det verka som
om tea tree-olja är en väl etablerad och
ofarlig metod att behandla svampinfek-
tion i underlivet [5]. Där anges det att
oljan enligt »en mängd kliniska test ut-
förda av bland annat professor Thomas
V Riley och doktor Catherine F Carson
vid University of Western Australia, vi-

Varning för modekur
mot vulvovaginit
Tea tree-olja kan ersätta 
Candida-klåda med allergiklåda
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Träd av släktet Melaleuca. Teatree-olja
extraheras ur de barrlika bladen hos den
australiska arten.
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sammas, bearbetas och återförs inom
kliniken behöver inte stå i motsättning
till den professionella självregleringen. 

Incidentrapportering 
och självreglering
Tvärtom. Om man betraktar sådana

händelser som en varningssignal om
brister i kompetens, rutiner, arbetets or-
ganisering etc kan den permanenta osä-
kerhet som läkare och annan vårdperso-
nal har att leva med minskas. Denna
osäkerhet tenderar att via generell sår-
barhet, förståelse och överseende skapa
en snäv definition av vad som är oac-
ceptabla incidenter i vården. 

Ett brett upplagt kvalitetssäkringsar-
bete skulle emellertid kunna stärka de
informella mekanismer som professio-
nen har när det gäller att tidigt bedöma
och kategorisera olika riskmoment och
dess bakomliggande orsaker. En viktig
uppgift synes vara att skapa förutsätt-
ningar så att en sådan utveckling kom-
mer till stånd. 
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