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Inte minst distriktsläkare på landet, i
mitt fall i norrländsk glesbygd, kan
ha ett särskilt slags jourtjänst. Va-

kanserna är många. Patienter och perso-
nal känner sig så familjära med de dok-
torer som ändå finns att de kontaktar
»sin» distriktsläkare i hemmet, på den-
nes fritid! 

En vacker kväll blev jag uppringd av
min kommunsköterska på sjukhemmet.
Han berättade att en av mina patienter
nyss hade tagit sig av daga. Hemmets
patienter och personal var chockade
över detta helt obegripliga, oförutsed-
da. De – och jag – ställde om och om
igen frågan: Varför? 

Patientens bakgrund
Mannen var vid sin bortgång 75 år.

Med sin kroniska muskelsjukdom hade
han en hållning som en eldgaffel. Han
levde sedan några år tillbaka med sin
silverhåriga maka på sjukhemmet, vil-
ket sedan mitten av 1990-talet klassifi-
cerades som eget boende. Makan såg ut
som en gammal målning av Jeanne
d’Arc som jag tidigare hade fäst mig
vid. 

När jag gjorde hembesök kände jag
att jag mötte en general av förra seklet.
Dock; generalens adjutant var hustrun!
Det var uppenbart hon som styrde och
ställde. Det var hon som förde ordet. Pa-
ret hade arbetat hårt. De var vana att sti-
ga upp klockan 4 på morgonen och
mjölka åtta kor. De hade drivit ett litet
jordbruk på mager mark i skogsbygden.
En skara trevliga barn fanns, varav jag
träffat några.

Mannen hade innan jag kom in i bil-
den förskrivits Saroten. Jag hade sett i
en epikris från början av 1990-talet att
han hade gjort ett – vad man trodde –
suicidförsök med tabletter. Han hade
vårdats några dagar på internmedicinsk
klinik utan uppföljande psykiatrikon-
takt. Han kanske inte hade velat ha en
sådan? 

När jag förde sjukhusvistelsen på tal
bagatelliserade han den. Jag uppfattade
att det hela inte var särskilt allvarligt
menat.

Å andra sidan såg jag under åren en
cyklicitet med hypomana sidor omväx-
lande med dysfori. Det fanns uttalade

kroppsliga symtom, som jag tolkade
som somatisering. Mannen fick period-
vis Saroten, men ville trappa ner medi-
cineringen. I någon period med hyper-
aktivitet och sömnstörning gavs Buro-
nil med god effekt. Litium fördes aldrig
på tal.

Tre dagar före självmordet
Så kom jag tillbaka från en semester.

Patienten hade hamnat i en »down»-pe-
riod och legat inne för en ögonmuskel-
pares, sannolikt kopplad till hans diabe-
tes. Som vid andra tillfällen tidigare
tycktes en somatisk komplikation ha
triggat den psykiska åkomman. Patien-
ten upplevde att han fått något synnerli-
gen farligt i ögat. Paresen gick i regress,
men patienten utvecklade ett allvarligt
smärttillstånd runt ögat. Det utreddes
ordentligt, även med datortomografi
och konsultation av ögonspecialist. Allt
större morfindoser gavs utan effekt.

Jag tyckte att jag kände igen bilden
sedan förr och växlade över från morfin
till Saroten 75–100 mg dagligen. Det
började bli bättre. Tre dagar före själv-
mordet träffade jag två anhöriga för
samtal, och de vidimerade min bild. De
uttryckte inte någon oro vare sig för
pappans liv eller för hans mentala hälsa.

Ingen märkte något
Så blev jag då uppringd av den för-

tvivlade kommunsköterskan. Persona-
len hade varit inne hos paret, men be-
hövde göra annat i 10–15 minuter. När
de kom tillbaka fann de att mannen hade
rullat ut med sin rullstol på balkongen,
virat repet till balkongens solskydd
många varv om halsen, lyckats hasa sig
ur stolen och blivit hängande utan att ge
ett ljud ifrån sig. 

Makan, den lilla Jeanne d’Arc, satt
fyra meter bakom balkongdörren och
hade lika lite som personalen i arbete
strax intill hört något. Polis tillkallades.

Stor förstämning
Stor förstämning uppstod i den för

god vård besjälade personalen. 
Jag träffade i efterförloppet åter an-

höriga. Vilket slut på pappas liv! Det
var han inte förtjänt av. Och mamma!
Mig kritiserade de inte. 

Jag samlade personalen till samtal.
Kanske så här i efterhand att någon i
personalgruppen tyckte att mannen
hade »sett mörk ut i ögonen» och så
konstigt tittat mot balkongen. En efter-
handskonstruktion? Hur kunde man ha
vetat vad som skulle ske? 

Vilket var mitt ansvar?
Vilket var mitt ansvar i det hela? Det

står ju i alla läroböcker att när antide-
pressiva börjar verka släpper hämning-
arna. Hade jag instruerat personalen,
tänkt på möjligheten av suicid? Hade
jag utbildat personalen, eller levde de i
den felaktiga föreställningen att gamla
inte berövar sig livet? Var det rätt av
mig att använda det urgamla amitrypti-
lin (Saroten) när det nu finns både lyck-
opiller och nya antidepressiva med
mindre hjärttoxicitet? Hade depressio-
nen vänt snabbare om jag hade ordine-
rat ett annat medel? Skulle elchockbe-
handling ha givits? 

Varför hade jag inte ringt en psykia-
ter? Då skulle det ha varit han, inte jag,
som haft det slutliga ansvaret! Var jag i
sista hand ansvarig för en persons död?

Hur ofta störa specialisten?
Varför skall jag jämt försöka ranso-

nera kontakterna med länssjukvårdens

Fråga från anonym distriktsläkare:

När patienten tar sitt liv –
vem delar ansvaret med mig?

Jourens eklut. En serie där läkare
redovisar tidiga och viktiga erfaren-
heter av jourarbete. Bidrag har publi-
cerats i nr 22/99, 32–33/99, 41/99,
43/99, 49/99 och 7/00.
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specialister i föreställningen att primär-
vården så långt det går skall ta ett eget
ansvar; av medicinska och ekonomiska
skäl bara störa specialisterna när det
verkligen behövs? Varför skall jag på
mina axlar bära de bristfälliga eller fel-
aktigt utnyttjade specialistresurserna
och sjukvårdens besparingar? 

Varför har jag inte för länge sedan
gett upp mina primärvårdsambitioner,
nöjt mig med att pumpa blodtryck, skri-
va enkla mediciner och remittera så fort
det är medicinskt besvärligt och drar
ihop sig till problem – psykologiska el-
ler i patient–läkarrelationen?

Min första fråga: V ilken 
skyldighet har arbetsgivaren?
Det är ju jag som skulle behöva tröst!

I min egen upptagenhet glömmer jag att
det i första hand ändå är de anhöriga
som behöver stöd! Men i alla fall: Var-
för är det alltid jag som skall vara för-
stående, lyssna, ta hand om personalen
i ett sådant här fall? 

Har inte – och det är min första fråga
– min arbetsgivare någon skyldighet att
handleda och hjälpa mig som ansvarig
doktor? Är det bara jag som skall ta
hand om andra? På 1980-talet var jag
med i en Balintgrupp. Produktivitets-
jakten i vår primärvård har emellertid
lett till att vi inte längre har tid och råd
med interkollegiala samtalsgrupper.

Olustig notis
Jag råkade få se i Dagens Nyheter

den 3 augusti 1999 en notis med ru-
briken »Klinik kritiseras för själv-
mord». Jag kände ett växande obehag
när jag läste TT-telegrammet: 

»Socialstyrelsen kritiserar den psy-
kiatriska kliniken vid universitetssjuk-
huset i Linköping, sedan en kvinnlig pa-
tient kunde ta livet av sig på kliniken.
Det var i oktober förra året som patien-
ten hittades död inne på en toalett. Hon
hade remitterats till kliniken efter att ha
sökt hjälp för självmordstankar. Kvin-
nan hade extra tillsyn, men bevakades
inte hela tiden. Ärendet anmäldes till
Socialstyrelsen, som nu kritiserar klini-
ken. Bland annat borde bakjouren ha
kallats till avdelningen för att bedöma
patienten. Dessutom anser Socialstyrel-
sen att patienten borde ha bevakats hela
tiden.»

Lätt att säga 
med facit i hand
Denna Socialstyrelse! Med facit i

hand sitter de på sina fina expertbakar
och vet hur vi fotfolk skall agera, helst
ha röntgenblick och som Gud fader
själv kunna förutse allt som skall hända.
Vet de vad de talar om? Här har Social-
styrelsen under 1990-talet jamsat med i
retoriken om den ineffektiva offentliga
vården, om hur mycket luft som finns i

systemet – det behövs bara lite kvali-
tetssäkring och konkurrens! Under des-
sa besvärjelser har en allvarlig nedrust-
ning skett, inte minst av psykiatrins
vårdresurser och av personaltätheten på
kommunernas sjukhem och service-
hus.

Och så har Socialstyrelsen mage att
som en självklarhet prata om hur bak-
jourer skall tillkallas och att »bevak-
ning hela tiden» skall ske! Det gäller tu-
sentals deprimerade patienter – varje
dag – som framför suicidönskningar,
och än värre – som i detta fall – plane-
rar självmord i det fördolda.

Fråga 2: 
Ett Lex Maria-är ende?
I vilken mån speglar mina projektio-

ner mot Socialstyrelsen egen skuld för
det som hänt? Skall jag till råga på allt
anmäla mig själv till min chefläkare?

Således min andra fråga: Är detta ett
Lex Maria-ärende?

Är kommunalt serviceboende verk-
ligen en institution där anmälningsplikt
föreligger? Skall jag gå till MAS:en,
medicinskt ansvarig sjuksköterska i
kommunen, som tidigare var mig un-
derställd när jag var primärvårdschef?
Som gammal sjukhemschef på lands-
tingstiden vet jag ju hur det är, eller var.
Självmordet hos min 75-årige man var
ett solklart anmälningsfall!

Fråga 3: Anmälningsfall
tr ots eget boende?
Men nu, när allt kallas för och taxe-

ras som eget boende, även en säng på 4-
bäddsrum, är det då ett anmälningsfall?
Det är min tredje fråga. 

Även om jag handlagt fallet medi-
cinskt korrekt, kan det ha funnits brister
i omvårdnaden/tillsynen som bör föran-
leda MAS:en att anmäla enligt Lex Ma-
ria eller till länsstyrelsens tillsynsenhet
för vårdhem?  

Sista frågan: 
Var går gränserna?
Så min sista fråga: Var går gränserna

mellan tillbudsrapportering i sjukvårds-
organisationen, Lex Maria, länsstyrel-
sens tillsyn och den nya Lex Sara? Om
det på mitt sjukhem, kanske av slum-
pen, hade inträffat flera medicinskt helt
naturliga, men för personalen påfallan-
de täta dödsfall, och så detta självmord
kommit till – hade det funnits en skyl-
dighet för personalen att anmäla enligt
Lex Sara? 

Är det således ytterligare en instans
som granskar detta svåra – att vara prak-
tiskt verksam läkare vid ingången till ett
nytt årtusende?

Distriktsläkare
(skribentens identitet 
är känd av redaktionen)

Som läkare har man ofta anledning
att fundera på om man har handlagt pa-
tienten på rätt sätt. Rätt enligt veten-
skap, rätt enligt min egen och andras er-
farenhet? Uppenbara svårigheter finns
att inom olika områden följa kunskaps-
utvecklingen och omsätta den i klinisk
praxis. Lika svårt är det att utmönstra
gamla rutiner. För en distriktsläkare till-
kommer oftast det faktum att möjlighe-
terna att observera patienten är små.
Mycket hinner förändras mellan de
gånger man möter honom eller henne.

Inom äldrevården är man ofta hänvi-
sad till uppgifter som lämnas av anhöri-
ga och/eller personal inom hemsjuk-
vård och hemtjänst. Möjligheten att
kommunicera med patienten är inte säl-
lan begränsad. Med en successivt ökan-
de belastning på distriktsläkarna, och
allt fler patienter i särskilda boenden i
kommunen, blir ibland läkarens per-
sonliga kontakter med även svårt sjuka
patienter glesa. Detta kan naturligtvis
leda till att säkerhetsmarginaler reduce-
ras. Speciella svårigheter kan föreligga
vid olika tillstånd med psykiatrisk pro-
blematik.

Verksamhetschefen 
har det tyngsta ansvaret
Som chefläkare under många år har

jag haft tillfälle att granska åtskilliga
fall med frågeställningen Lex Maria?
Diskussionen om fel och brister i vår-
den har de senaste åren blivit livligare
också inom sjukvårdsorganisationen.
Nya författningar har tillkommit och
system för avvikelserapportering har
alltmer börjat tillämpas. Detta nya in-
tresse tycks ha inneburit att såväl mind-
re avvikelser som allvarligare fel upp-
märksammas och hanteras på ett mer
genomtänkt sätt.

Det är viktigt att varje medarbetare i
vården har kunskap om dessa system
och vet vart man skall vända sig då ris-
ker eller faktiska avvikelser inträffar.
Verksamhetschefen har här det största
ansvaret. För en enskild anställd kan det
emellertid ibland kännas lättare att först
få ventilera det som skett med någon
»utomstående», tex chefläkaren. Den-
ne kan då stödja och råda den anställde
om hur man skall gå vidare.

För att dra lärdom av de tillbud och
händelser som inträffar är det nödvän-
digt att organisationen har rutiner för
återföring av det som kommer fram ef-
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Chefläkaren som inte 
anmälde kommenterar:

Arbetsgivare och 
vårdpersonal kan 
inte dra sig undan



ter utredning och eventuell gransk-
ning/bedömning av tillsynsmyndighe-
ten. På den lokala nivån svarar i första
hand verksamhetschefen för detta.
Ärenden som handlagts på chefläkarni-
vå, och eventuellt även varit föremål för
utredning av Socialstyrelsens tillsyns-
enhet, återför vi till vår organisation via
primärvårdens ledningsgrupp, där
samtliga verksamhetschefer deltar.

Delat ansvar
Distriktsläkaren i det aktuella fallet

väcker angelägna frågor. Lex Maria-an-
mälan är relevant i de fall patienten
»drabbats av eller utsatts för risk att
drabbas av allvarlig skada eller sjuk-
dom». Enligt författningen avser detta
konsekvenser av vård, behandling eller
undersökning i vid bemärkelse, men
även konsekvenser av utebliven eller
försenad åtgärd. 

Den aktuelle patienten vistades på
kommunalt särskilt boende (sjukhem).
Här är ju ansvaret vad gäller medicins-
ka insatser delat mellan huvudmännen.
Kommunen svarar för insatser till och
med sjuksköterskenivå, landstinget för
läkarinsatserna. Det åvilar sjuksköters-
kan att bedöma och förstå när läkare be-
höver tillkallas.

Den aktuelle patienten var sedan fle-
ra år tillbaka känd av distriktsläkaren,
som hade sett de svängningar i patien-
tens stämningsläge som förekommit
genom åren. Han kände också till det ti-
digare suicidförsöket, hade tagit upp
händelsen med patienten men uppfattat
att självmordsförsöket sannolikt inte
hade varit allvarligt menat från patien-
tens sida. Patienten hade tidigare haft en
tendens att somatisera, och det nu be-
svärliga smärttillståndet kring ögat
uppfattade distriktsläkaren efterhand
som ett uttryck för samma sak. Behand-
ling med antidepressiva inleddes. Lik-
som vid tidigare tillfällen svarade pati-
enten positivt på behandlingen.

Upplösningen blev för alla parter
mycket överraskande. Distriktsläkaren
hade i sina kontakter med patienten och
de anhöriga inte uppfattat att patientens
tillstånd var av den allvarlighetsgraden
att suicidrisk förelåg. Då läkaren var väl
förtrogen med tidigare sjukhistoria kan
man rimligen räkna med att frågan
övervägts, även om direkt dokumenta-
tion i journal ej förelåg.

Ej grund 
för Lex Maria-anmälan
Som chefläkare bedömde jag såle-

des, på basen av ovanstående och efter
att ha tagit del av samtliga journalhand-
lingar, att händelsen inte var av sådan
art att motiv för Lex Maria-anmälan fö-
relåg. Med hänsyn till det som var känt
kan knappast hävdas att särskilda åtgär-
der borde ha vidtagits för att förhindra

skada. Exempel på sådana åtgärder
skulle kunna vara behovet av bedöm-
ning av annan specialist för att värdera
patientens tillstånd, eller ställningsta-
gande till ett ökat behov av tillsyn. 

Om däremot risken för suicid hade
bedömts som påtaglig, och relevanta åt-
gärder ej hade vidtagits, hade min be-
dömning blivit en annan.

Vårdpersonalens ansvar
Vårdpersonalens ansvar måste na-

turligtvis också diskuteras. Under för-
utsättning att personalen fått adekvat
information om tillståndet kan behovet
av tillsyn behöva omprövas. I det sär-
skilda boendet finns personal tillgäng-
lig dygnet runt; således är det möjligt att
ha beredskap för täta/kontinuerliga in-
satser. 

I uppföljande samtal med personalen
framkom även att någon uppfattat pati-
entens tillstånd på annat sätt, »sett mörk
ut i ögonen». Hur tänkte vederbörande?
Rapporterades iakttagelserna till ansva-
rig sjuksköterska?

Behov av analys
Vid händelser som inträffar i särskil-

da boenden berör frågan ofta såväl
landsting som kommun. Tillbud och in-
träffade händelser bör därför bli före-
mål för analys av såväl chefläkare inom
landstinget som av MAS (medicinskt
ansvarig sjuksköterska) inom kommu-
nen. Även om anmälan enligt Lex Ma-
ria ej blir aktuell föreligger ofta ett be-
hov av genomgång och en översyn av
rutinerna.

Stöd och handledning
Distriktsläkaren aktualiserar även

frågan om stöd och handledning. Det
var i det aktuella fallet naturligt att di-
striktsläkaren tog på sig uppgiften att
samtala med och stödja personalgrup-
pen i det särskilda boendet. Samtidigt
måste naturligtvis vederbörande själv
ha någonstans att vända sig med sina
känslor och frågor. 

Det är i första hand arbetsgivarens
ansvar att erbjuda och organisera stöd-
jande insatser. Om någon i en arbets-
grupp har varit utsatt för/inblandad i en
händelse kan arbetsledaren, som kan-
ske själv har en del i ansvaret för det in-
träffade, ha svårt att utgöra den stödjan-
de resursen. Här kan behov föreligga att
redan innan en akut situation inträffar
försäkra sig om tillgång till professio-
nellt stöd.

Den som blir föremål för en anmälan
till Socialstyrelsen eller HSAN upple-
ver ofta detta som en stor påfrestning.
System för att stödja är ofta otillräckli-
ga. Idag finns dock värdefulla komple-
ment inom den fackliga organisationen.

Ansvarig chefläkare
(skribentens identitet

är känd av redaktionen)
Socialstyrelsen:
Vi har inte 
”jamsat med”
Jag instämmer helt i de bedömning-

ar som görs i »Ansvarig chefläkares»
kommentar. Det händelseförlopp som
redovisas motiverar inte en sk Lex Ma-
ria-anmälan. Däremot är det angeläget
att »avvikelser», en något känslolös be-
nämning på sådant som kan vara ytterst
tragiskt, vid diagnostik och behandling
blir kända och används som underlag
för riskanalys och förbättring av vår-
den: »Androm till lärdom, ej blott till
varnagel». I det ingår att ge stöd och
tröst till alla som på något sätt varit be-
rörda, som i detta fall vid ett överras-
kande suicid. Principiellt ligger det an-
svaret på arbetsgivare/huvudman/ar-
betsledning, men »chefläkare» pekar på
att det också finns kollegiala/fackliga
nätverk i sammanhanget.

»Distriktsläkare» nämner, i kritiska
ordalag, ett av Socialstyrelsen utrett
ärende vid en psykiatrisk klinik. I sak
tycker jag att det är svårt att göra en
jämförelse med situationen i ett service-
hus, där självfallet »bevakningen» mås-
te vara ganska begränsad, medan det i
regel är rimligt att starkt suicidbenägna
patienter i sluten psykiatrisk vård har en
mycket kvalificerad tillsyn. 

Jag kan försäkra att vi som handläg-
ger tillsynsärenden är väl medvetna om
att ansvar och annat skall bedömas ut-
ifrån de omständigheter som rådde då
händelsen inträffade. Den typ av efter-
klokhet som »distriktsläkare» ondgör
sig över tycker även jag är helt fel.

Jag tycker inte att »distriktsläkares»
beskrivning av Socialstyrelsens förhåll-
ningssätt till utvecklingen i svensk
sjukvård under senare tid är rättvisande.
I åtskilliga rapporter har Socialstyrel-
sen pekat på bla att äldre- och psykia-
trireformerna på väsentliga punkter inte
fungerat på avsett sätt, utan att en hel del
brister finns. Vi har inte »jamsat med»,
utan har på objektiva och sakliga grun-
der fullgjort uppgiften som nationell
expert- och tillsynsmyndighet.

Till slut: Ordningen med »självan-
mälan» – dvs skyldigheten att anmäla
vidare »negativa avvikelser» som kan
innebära att man själv ställs till ansvar –
kan kännas smärtsam. Det är dock min
övertygelse att denna ordning har över-
vägande fördelar. Den står för öppenhet
och insyn, att vården aktivt redovisar
också sådant som gått snett, och därmed
på ett väsentligt sätt bidrar till det som
sjukvården ytterst vilar på: att patienter
och befolkning känner förtroende för
och tillit till »sin» hälso- och sjukvård.

Lennart Rinder 
avdelningschef, Socialstyrelsen
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