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M I S S T A G  I  V Å R D E N

Medicinsk säkerhetsforskning 
hämtar idéer från flyget
Frågor rörande medicinsk säkerhet
diskuteras alltmer. Inom flyget har man
nått långt med säkerhetsarbetet och fly-
get är en av de säkerhetskritiska verk-
samheter som man inom den medicins-
ka säkerhetsforskningen tittat mest på
för att få idéer om hur patientsäkerheten
skall kunna ökas.

I en studie refererad i BMJs tema-
nummer om medicinsk säkerhet har at-
tityder till fel, stress, trötthet och lagar-
bete undersökts hos kabinpersonal och
hos olika personalgrupper i operations-
salar och på intensivvårdsavdelningar.
Det frågeformulär rörande dessa frågor
som länge använts inom flyget har ut-
gjort utgångspunkten till frågeformulä-
ren för sjukvårdspersonalen. Frågorna
har ställts till personal i ett antal länder.

Studien visar bland annat att:
• 70 procent av kirurgerna förnekar

att trötthet påverkar prestationsförmå-
gan, jämfört med varannan anestesio-
log och var fjärde pilot.

• Nästan all kabinpersonal och inten-
sivvårdspersonal föredrar platta hierar-
kier, kirurger är mer negativa.

• Kirurger tycker i regel att samarbe-
tet med anestesin fungerar bra, det om-
vända gäller inte i samma grad.

• En tredjedel av vårdpersonalen an-
såg att felhanteringen fungerade bra på
deras sjukhus.

• En tredjedel av intensivvårdsperso-
nalen ansåg att de inte gjorde några fel.

• En fjärdedel av vårdpersonalen an-
såg att de kände sig uppmuntrade till att
rapportera fel.

• Hälften av vårdpersonalen tycker
att det är svårt att diskutera misstag.

Sammanfattningsvis verkar piloter
ha större insikt än vårdpersonal i hur
olika psykologiska faktorer påverkar
säkerheten. Detta är kanske ganska na-
turligt eftersom säkerhetsfrågorna har
en helt annan ställning inom flyget än
inom sjukvården. Piloter är förbjudna
att arbeta långa arbetspass och upp-

muntras att säga till när de är trötta, me-
dan läkare istället förväntas arbeta fel-
fritt även efter många timmars vaka. 

I en annan artikel beskrivs hur prin-
ciper för riskhantering inom flyget
skulle kunna tillämpas på sjukvården.
Organisatoriska och psykologiska
aspekter framhävs, bl a nyttan med att
personalen i olika arbetslag tränas i att
samarbeta och nyttan med att ha helt
konfidentiella felrapporteringssystem.
Exempel ges på hur en modell för ana-
lys av incidenter från flyget skulle kun-
na användas inom sjukvården.

Vad har då dessa arbetenatt tillfö-
ra vad gäller patientsäkerhet? Attityd-
studien är i och för sig intressant som
spegel på hur olika kulturer förefaller
påverka attityderna till säkerhet. Men
det skulle kanske vara mer värdefullt att
t ex testa läkare under jour med avseen-
de på uppmärksamhet på faror och kli-
nisk problemlösningsförmåga för att
undersöka efter hur många timmars
vaka som sömnbristen verkligen börjar
utgöra en säkerhetsrisk. Då kanske det
kunde gå att införa evidensbaserade sä-
kerhetsgränser för arbetstiderna!

Den andra artikeln tar upp många
viktiga frågor som kanske inte är så
nya, men som tål att upprepas. Försla-
get att ge vårdpersonalen träning i lag-
arbete och utbildning om feltillstånd
och mänskliga tillkortakommanden,
tror jag vore lika värdefullt för patient-
säkerheten som det varit för flygsäker-
heten. Det är viktigt att utreda inciden-
ter men det mesta kan man ändå få fram
med systematiska säkerhetsanalyser
som görs redan innan det hänt något.
Det viktiga är inte vilka metoder som
används utan att man överhuvudtaget
arbetar aktivt med att finna faror och s k
latenta fel och försöker att göra något åt
dem.
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samling av erfarenheter. Vad som sak-
nas är tekniker för att på ett strukturerat
sätt ta till vara erfarenheterna och föra ut
kunskapen till sjukvården.

Jag vill gärna instämma i artiklarnas
förslag att upprätta en modern databas
eller erfarenhetsbank, där andras erfa-
renheter kan användas för att förbättra
beslutsunderlag och rutiner. Jag vill

gärna se en »simulator» för alla verk-
samheter där fel och misstag som kan få
ödesdigra följder simuleras. Föreställ er
en virtuell arbetsmiljö för akutpersonal,
alla kategorier, lite mer sofistikerad än
civilförsvarets skademarkörer!
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Beställer härmed...................ex 
av ”Diabetes”

Nya vetenskapliga rön har lagt
grunden till en ny klassifikation,
nya diagnoskriterier, effektivare be-
handling och prevention – inklusive
vaccination – av diabetes, som upp-
visar en närmast epidemisk sprid-
ning. Målen och medlen för den
snabba förbättringen av diabetes-
vården som nu är möjlig belyses i
Läkartidningens serie, som också
analyserar konsekvenserna för
patienterna, sjukvården och sam-
hället av de förändringar som
Socialstyrelsen hösten 1999 fast-
ställde som nationella riktlinjer.

Priset är
85 kronor.
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