
Samhället skulle kunna spara
stora summor och mycket lidan-
de om vi kunde se på de misstag
som sker inom sjukvården på
ett öppnare sätt. 

I stället för att tro att några okunniga
individer gör fel, och att man löser pro-
blemen genom att straffa och avlägsna
dessa individer, måste vi inse att var och
en som arbetar inom en så riskfylld
verksamhet kan göra fel under olyckli -
ga omständigheter. Vi behöver kunna
identifiera dessa omständigheter för att
minska riskerna. 

I mitten av februari arrangerade  Nor-
diska Hälsovårdshögskolan ett semina-
rium i Stockholm om fel och misstag i
vården och om hur vi kan skapa lärande
system för att minska dessa misstag. 

Seminariet samlade ansvariga från
myndigheter, patientförsäkring, patien-
torganisationer, chefläkare och chef-
sjuksköterskor m fl till en genomgång
av nyare forskning inom området. 

Utgångspunkt var en nyutkommen
bok, »Medical Mishaps – pieces of the
puzzle» (Rosenthal MM, Mulchay L,
Lloyd-Bostock S (red), Open Universi-
ty Press) som sammanfattar brittiska er-
farenheter kompletterat med beskriv-
ningar om vad man vet om situationen i
Australien, USA, Holland och Sverige.

Omfattningen av misstag
i vården starkt underskattad
Forskning i bl a England, USA och

Australien visar att omfattningen av
misstag som sker inom sjukvården är
starkt underskattad. En undersökning
visade t ex att 64 procent av hjärtstille-
stånden som inträffat på universitets-
sjukhus i USA hade kunnat förhindras. 

Den stora Harvard Medical Practice
Study från l991 visar att av patienterna
som lagts in vid sjukhusen i staten New
York hade 4 procent (98 609) drabbats
av en skada/misstag på sjukhuset. Av
dessa skador ledde l4 procent till döden.
Skulle man projicera dessa siffror på
hela USA skulle det betyda att l80 000
patienter avlider årligen på grund av
misstag som hade kunnat undvikas på
sjukhusen. Det motsvarar att tre fulla
jumbojetplan kraschar varannan dag.

En motsvarande stor undersökning,
Quality Australia Health Care Study,
visar att l6,6 procent av inläggningarna
vid australiensiska sjukhus under 1995
och 1996 var associerade till medicins-

ka misstag. Man beräknar att hälften av
dessa hade kunnat undvikas. Kostna-
derna för misstagen beräknas till om-
kring l miljard US dollar årligen.

Vi börjar nu få mer kunskap om de
misstag som sker, liksom om hur patien-
ter, läkare och administratörer förhåller
sig till detta problem. Det finns olika sy-
stem i olika länder för att möta proble-
men, men tydligt är att systemen ännu
inte evalueras tillräckligt. Sjukvården har
också en del att lära av de samhällssekto-
rer som anses vara särskilt riskabla, t ex
flyget, offshore-verksamhet och kemisk
industri. Där har man utvecklat ett risk-
tänkande och försöker bemöta de risker
som man vet alltid finns i omgivningen. 

Forskning från riskindustrier har lett
till ett så kallat Human factors concept,
dvs insikten att fel som uppstår alltid är
resultet av en komplex kedja av händel-
ser och relaterade till den organisa-
tion/situation de uppstått i. 

År liga kunskapstest krävs
Vid seminariet pekade t ex forskaren

Synnöve Ödegård på de strikta arbets-
tidsregler som gäller för flygare. I sjuk-
vården schemaläggs läkare för 4 – 5
gånger så långa arbetspass som är tillåtna
för piloter. Flyget har också infört ett
icke-repressivt system för rapportering
av incidenter för att få tillgång till mesta
möjliga information kring det som inträf-
far. Årlig kunskapstest krävs av piloter.

Det finns exempel från sjukvården
på hur man med ett vidsynt risktänkan-
de lyckats åstadkomma stora föränd-
ringar. 

En specialistgrupp i USA, anestesio-
logerna, har under en tioårsperiod lagt
ner ett stort arbete på att analysera sys-
temfaktorer som kan leda till felbe-
handlingar, utvecklat säkerhetssystem
och utbildning i att undvika misstag.
Det har resulterat i att mortaliteten på
grund av anestesi har gått ner från 1 per
10 000 – 20 000 till 1 per 200 000.

Det skulle kunna vara möjligt att
inom det svenska systemet, som ju är
mindre repressivt än t ex det amerikan-
ska, använda modernt risktänkande i
högre utsträckning. 

Analyser av all information som
finns i olika databaser har redan lett till
förbättringar, men att också analysera
de misstag som sker utifrån den situa-
tion och organisation de skett i bör ge
ytterligare värdefulla pusselbitar, som
kan leda till en tryggare sjukvård. 

Eva Oldinger, frilansjournalist
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Stora pengar och mycket
lidande skulle kunna sparas

Läkarnas egen 
anslagstavla
finns på nätet

På förekommen anledning
vill Läkar tidningen upplysa
läsekretsen om att den an-
slagstavla bl a med uthyrning
av feriehus – som tidigare pu-
blicerades i Nordisk Medicin
– sedan hösten 1998 ingår i
Läkar tidningen på internet:
www.lakartidningen.se

Anslagstavlan är en gratisservice
enbart för medlemmar i de nordiska
läkarförbunden. Grundtanken – som
den varit från anslagstavlans lanse-
ring på 1980-talet – är att man kolle-
ger emellan skall kunna sätta in och
beakta olika sorters småannonser i
en trygg och övervakad annonsmil-
jö som endast är öppen för kåren.

Just nu – vecka 10 – finns ett 100-
tal småannonser att botanisera
bland, allt från diverse prylar till salu
till sommarstugor att hyra. Här är ett
smakprov på ett av många attraktiva
erbjudanden:

Hafjell ved Lillehammer
– hytte till leie jan-apr il
»Till leie. Hafjell ved Lilleham-

mer, hytte till leje jan-april på uteba-
sis. To soverum, stue, kjökken, ut-
hus. El- och vedoppvarmning, kon-
fyr, kjöleskap, dusj, WC mm. Sove-
plass for 6. Behov for bil. Flere alp-
incentra (bl a Kvittfjell) inne 30 min
køring. Svar till: Dr Morten Glasø,
Strømsborg 21, 2000 Lillestrøm,
Norge. Tel 00947-63 83 72 88. E-
post: mglaso@online.no

Vi hälsar er hjärtligt välkomna
till www.lakartidningen.se – un-
derrubrik »Anslagstavlan».

OBS! Samma adress och »site»
används för att sätta in och registre-
ra nya annonser.

Läkartidningen, Redaktionen
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