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P
atientsäkerheten är – och har all-
tid varit – en central fråga i Lä-
karförbundets verksamhet. Det
är ett mångfasetterat område som

kräver insatser på många plan och av
många aktörer. En väsentlig ingrediens
är den tillsyn som utövas av Socialsty-
relsen och återföringen av kunskap från
tillsynsarbetet.

Här ingår som ett led det s k Lex Ma-
riasystemet som reglerar vårdgivares
skyldighet att anmäla om en patient
drabbats av eller utsatts för risk att drab-
bas av allvarlig skada i vården. Systemet
har nyligen utretts av en arbetsgrupp
inom Socialstyrelsen, och flera föränd-
ringar föreslås nu.

En positiv utgångspunkt är arbetsgrup-
pens ambitioner att ge Lex Maria-syste-
met en tydligare inriktning på preven-
tion och stödjande åtgärder, med mindre
fokusering på att jaga enskilda synda-
bockar. Det sistnämnda gynnar, såsom
arbetsgruppen också konstaterar, knap-
past patientsäkerheten. 

En utredning enligt Lex Maria måste
främst syfta till att klarlägga varför en
händelse inträffade och hur händelser
kan förebyggas, och inte till vem som
gjorde fel och bör ställas till ansvar.
Sjukvården är idag alltför komplex för
att enskilda händelser uteslutande kan
relateras till en person. 

Mänskliga misstag kan heller aldrig
undvikas, men väl till stor del förebyg-
gas. Här fyller sjukvårdens egna kvali-
tetssystem och Lex Maria-systemet en
viktig roll, men systemen måste sam-
manlänkas samt användas utredande och
förebyggande. 

För att risker och händelser skall kun-
na utredas och förebyggas måste de rap-
porteras. Arbetsgruppen noterar att sjuk-
vårdens lojalitet mot bestämmelserna är
förvånansvärt stor, men man misstänker
ändå ett visst mått av underrapportering.
En anledning är att Lex Marias repressi-
va komponent finns djupt förankrad hos
sjukvårdspersonalen. Gruppen föreslår
därför en uppmjukning av Socialstyrel-
sens anmälningsskyldighet till HSAN. 

Man kan emellertid ifrågasätta om den
föreslagna förändringen verkligen ger
någon skillnad jämfört med nuvarande

reglering. För att uppnå den preventiva
och stödjande inriktning inom Lex Ma-
ria-systemet som gruppen önskar, måste
den olyckliga kopplingen mellan rap-
porteringsskyldigheten och eventuell
påföljd elimineras. 

Enligt gällande lag skall Socialsty-
relsen anmäla till HSAN om man anser
att det finns skäl för disciplinpåföljd etc.
Sådan får dock endast åläggas hälso- och
sjukvårdspersonal som uppsåtligen eller
av oaktsamhet inte fullgör sina skyldig-
heter eller följer föreskrifter som är av
direkt betydelse för säkerheten i vården. 

Av detta följer att Socialstyrelsen re-
dan idag endast får göra anmälan när det
är av betydelse ur patientsäkerhetssyn-
punkt. Den föreslagna ändringen utgör
därmed ingen som helst förändring. Om
man inte ändrar grunden för repressi-
viteten i systemet, nämligen lagtextens
innehåll, blir alla andra följdändringar i
form av nya föreskrifter, handläggnings-
ordningar etc verkningslösa. 

Läkarförbundet föreslår därför att Social-
styrelsens anmälningsskyldighet be-
gränsas till sådana fall där skäl finns för
föreskrift om prövotid, återkallelse av
legitimation eller begränsning av för-
skrivningsrätten. På så sätt blir fokus i
Lex Maria-systemet den förebyggande
patientsäkerheten. Den enskilda patien-
tens möjlighet att utkräva enskilt ansvar
i HSAN och nämndens fokus på an-
svarsfrågor skall kvarstå i någon form. 

Arbetsgruppens förslag att återfö-
ringen av erfarenheter från Lex Maria-
ärenden skall ses över så att strategi och
former stödjer målet om förstärkt pati-
entsäkerhet är utmärkt. Återföring och
uppföljning tillhör det förebyggande pa-
tientsäkerhetsarbetets grundpelare. 

Viktigt att återföra från Lex Maria-
ärenden är naturligtvis vilka lärdomar
som kan dras med anledning av en hän-
delse, men även vilka eventuella krav
som ställs på organisatoriska åtgärder
och resurser för att bedriva en viss verk-
samhet då sådant har haft betydelse för
händelsen. 

För detta krävs att utredningen bland
annat innehåller bedömningar av grans-
kare med egen erfarenhet av t ex den an-
vända metoden. Vidare måste utred-
ningen innehålla en analys av tränings-

och arbetssituation, rutin och organisa-
tion ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivare
ett långtgående ansvar för arbetsmiljön
på arbetsplatsen. I det ansvaret ingår att
ombesörja omhändertagande vid kris
hos personalen. Att många vårdgivare/
arbetsgivare inte fullt ut tar det ansvaret
är känt. Det är positivt att även arbets-
gruppen uppmärksammar detta faktum.

En god arbetsmiljö har i alla delar re-
levans för patientsäkerheten, och Läkar-
förbundets arbetsmiljöarbete har även
ett sådant perspektiv. Men ett stöd till
personal i kris kan aldrig bli en tillräck-
lig åtgärd om man inte samtidigt tar itu
med det verkliga arbetsmiljöproblemet,
nämligen myndigheters och arbetsorga-
nisationens attityd till gjorda misstag. 

Mot denna bakgrund ställer sig Sve-
riges läkarförbund kritisk till arbets-
gruppens förslag. Läkarförbundet anser
att tiden är mogen för en total översyn av
hela hanteringssystemet kring kvalitets-
arbete, Lex Maria och HSAN. 

Detta är också målsättningen med det
förbundsinterna utredningsarbete som
inletts för att skapa en genomtänkt och
sammanhängande policy i patientsäker-
hetsfrågorna. Att bara se över en enda
del, såsom Socialstyrelsen nu gjort, ger
inte den välbehövliga förändring som
god patientsäkerhet kräver. 
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