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Samtidigt som den statliga engelska
sjukvårdsorganisationen NHS med
pompa och ståt firar sitt 50-årsjubi-

leum, skakas den av vad som betecknats
som »århundradets medicinska skan-
dal». Tre läkare i Bristol har befunnits
skyldiga till grova och upprepade medi-
cinska misstag i samband med hjärto-
perationer på barn. Två av läkarna hade
utfört operationerna, och den tredje
hade som hög tjänsteman övergripande
ansvar för verksamheten. Tjänsteman-
nen och en av operatörerna har nu för-
lorat sina läkarlegitimationer, och den
tredje har förbjudits att operera barn un-
der de närmaste tre åren. 

De drabbade barnens föräldrar är
självfallet upprörda, sjukvårdsminis-
tern har gjort kategoriska uttalanden i
TV, och läkarkåren ägnar sig åt en
smärtsam kollektiv självrannsakan: hur

kunde något sådant
hända? Hur förebyg-
ger vi att något lik-
nande händer igen?

Tidskrifterna
Lancet och
British Medi-
cal Journal
(BMJ) har
ägnat mycket
stort utrymme
åt referat och
kommentarer

kring »Bri-
stolfallet»,
som det har
döpts till i
engelsk
press.

Beslutet
om delegiti-
mation,
som kom i
slutet av
juni, utgör
slutpunkten
på en åtta
månader
lång »pro-
cess», där

General medical council (GMC) – den
engelska motsvarigheten till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd – i detalj har
granskat de tre anklagade läkarnas
handlande. Granskningen, som beräk-
nas ha kostat över två miljoner pund,
mynnade ut i konstaterande t att läkarna
hade fortsatt att operera trots oaccepta-
belt dåliga resultat i form av hög morta-
litet och hjärnskador, och att barnens
föräldrar hade vilseletts om riskerna
med ingreppen. Läkaren–tjänste-
mannen klandras för att han inte stop-
pade verksamheten, när han såg det då-
liga utfallet av operationerna. Det var
fråga om visserligen svåra men kliniskt
etablerade tekniker och alltså inte nå-
gon experimentell verksamhet. 

Utredningen visar också, att det inte
hade saknats varningssignaler, men att
dessa nonchalerades. De aktuella ope-
rationerna utfördes under perioden
1990–1995. Redan efter något år börja-
de en del läkare vid sjukhuset att ifråga-
sätta operationsresultaten, men det togs
inte väl upp. En anestesiolog, som fram-
förde kritik, kände sig till sist så utfru-
sen ur den kollegiala gemenskapen att
han flyttade till Australien.

Diskussionen i de medicinska tid-
skrifterna tar upp Bristolfallet ur många
perspektiv. Vissa frågor är mer teknis-
ka, t ex i vilken grad som jämförelser
med andra klinikers registrerade resul-
tat är relevanta, vilka felkällor som
finns i medicinska register, och vilken
betydelse som volym och operationsva-
na har för goda resultat. Detta är frågor
som vi känner igen från den svenska de-
batten om kvalitet och kvalitetsutveck-
ling. 

Företrädare för thoraxkirurgin i Eng-
land har påpekat att specialiteten, iro-
niskt nog, har varit en föregångare, när
det gäller att samla och redovisa resul-
tat. Ett register för hjärtkirurgi startades
redan år 1977 och kompletterades med
ett register för klaffoperationer år 1986.
Registren innehåller avidentifierade,
aggregerade data som varje medlem av
den thoraxkirurgiska föreningen får till-
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gång till i form av en årsrapport. Det går
att identifiera kliniker men inte enskilda
operatörer. Nu har dock föreningen be-
stämt sig för att införa en operatörskod,
så att anmärkningsvärda resultat hädan-
efter kan spåras till den enskilde läka-
ren.

Skall allmänheten ha tillgång till in-
formation om säkerhet och kvalitet vid
olika sjukhus och kliniker, ja kanske
också om enskilda läkare? Sjukvårds-
ministern Frank Dobson har redan de-
klarerat, att dödlighetstal för alla statli -
ga sjukhus i England skall offentliggö-
ras, något som redan är praxis i Skott-
land sedan några år. Man avser att redo-
visa mortalitet för olika typer av opera-
tioner justerat för patientens ålder och
fallets svårighetsgrad. Dobson har även
tillsatt en egen utredning om händelser-
na i Bristol, och det är troligt att den
kommer att föreslå en striktare kvali-
tetskontroll av kirurgisk verksamhet ge-
nom intern och extern medicinsk revi-
sion, och eventuellt också indikatorer
på hur väl enskilda läkare klarar sina
uppgifter. 

Att en rättvisande riskstratif iering är
möjlig, och att individuella prestations-
indikatorer är meningsfulla, betvivlar
dock en del debattörer. Talesmän för det

brittiska läkarförbundet (BMA) har på-
pekat att resultatet mycket väl kan bli att
läkarna försöker undvika att ta sig an
högriskpatienter. Bedömningar av re-
sultat måste göras av kunniga läkare
inom specialiteten, dvs »peer review»,
understryker BMA.

Stor enighet råder om att sjukvårds-
systemet måste bli bättre på att uppfatta
tidiga varningssignaler. Att ifrågasätta
och slå larm måste ses som inte bara le-
gitimt utan också värt stöd och upp-
muntran. Det måste finnas opartiska
personer och institutioner som kan ta
hand om kritik och misstankar, utreda
skonsamt men effektivt, och också ini-
tiera åtgärder, vare sig det rör sig om
ändrade kliniska rutiner, stöd till en
sviktande läkare, omskolning eller
mindre krävande arbetsuppgifter.

Är det individens eller systemets fel
när det går så galet som det gjorde i Bri-
stol? Den frågan ställer den amerikans-
ke sjukvårdsdebattören Donald M Ber-
wick. Han hävdar mycket bestämt, att
det rör sig om systemfel, »poor design»,
i en komplex organisation. Han jämför
med de stränga säkerhetskraven inom
civilf lyget som fokuserar på att olika
kommunikationssystem måste fungera

och konstaterar att i en »säker-
hetskultur» måste man belöna

den som påtalar ett fel eller
misstänkt fel. Och sedan
måste rutinerna ändras så att
felet inte upprepas. Det krä-
ver i sin tur att ledarna i
sjukvården tar säkerhets- och
kvalitetsfrågorna på allvar.

Ett genomgående tema i lä-
karkårens självrannsakan är
känslan av att professionens
frihet under ansvar kan gå för-
lorad om den inte själv drar de
rätta slutsatserna av Bristolfal-
let. Inledningsvis betecknade
jag litet oegentligt GMC som
en motsvarighet till den svens-
ka Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd (HSAN). Det finns
emellertid väsentliga skillna-
der mellan de två organen –
främst att GMC inte är ett stat-
ligt organ. Rådet har ett upp-
drag från parlamentet som ram
för verksamheten, det tillämpar
formerna för brottmålsprocess,
och det finns juridisk sakkun-
skap och viss lekmannamed-
verkan i granskningen, men det
är ingen tvekan om att både lä-
karkåren och allmänheten upp-
fattar GMC som professionens
eget organ. 

Det har redan tidigare riktats
kritik mot att läkarna på detta
sätt får »döma sig själva», och

det finns farhågor för att regeringen i ef-
terdyningarna av Bristolskandalen skall
ersätta GMC med ett statligt organ eller
reformera det till oigenkännlighet. I
både Lancet och BMJ avvisar dock chef-
redaktörerna denna utveckling som
mindre trolig. Man menar att GMC har
visat kraft och kurage i Bristolfallet,
och att det skulle bli både dyrt och be-
svärligt för regeringen att ta över ansva-
ret. Men rådet bör överväga om det be-
höver kraftigare instrument för att upp-
rätthålla en god standard i sjukvården
och vinna både allmänhetens och pro-
fessionens förtroende.

»Bristolfallet kommer förmodligen
att visa sig mycket mera betydelsefullt
för den brittiska sjukvården än de
reformförslag som regeringen har lagt
fram i sina vitböcker», siar BMJs chef-
redaktör Richard Smith i en ledare. Han
motiverar sin profetia med konstateran-
det att sjukvården omorganiseras med
monoton regelbundenhet, men att för-
ändringar på kliniknivån är långsamma
och oftast helt oberörda av den politis-
ka retoriken. Bristolfallet däremot visar
konkret och dramatiskt på en rad vikti-
ga frågor som den brittiska sjukvården
måste lösa under de närmaste åren.•
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De brittiska medicinska
tidningarna Lancet
(ovan) och BMJ (th) har
givit »Bristolfallet» stort
utrymme. BMJ frångick
sin vana med bara text
på omslaget och visade
en gråtande kvinna från
en protestmarch utanför
lokalerna till GMC (den
brittiska motsvarigheten
till HSAN).


