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Vid Lunds Universitetssjukhus
byggs nu förtroendegrupper som
ska vara aktiva stöd för läkare,
sjuksköterskor och andra som
blir anmälda till Ansvarsnämn-
den HSAN eller till Socialstyrel-
sen enligt Lex Maria. 

❙ ❙ Övergripande ansvarig för nyord-
ningen är chefläkare Ingemar Ihse, väl
förtrogen med olika aspekter på patient-
säkerhets-, och ansvarsfrågor bland an-
nat i egenskap av anmälningsläkare av
Lex Maria-fall.

Han ser förtroendegrupperna som ett
led i den öppenhet han propagerar för i
samband med avvikelserapportering
och säger:

– Vi måste få bort att man mörkar in-
träffade fel för att man är rädd för att bli
anmäld. Vi måste tänka på patientens
bästa i alla lägen.

Han understryker verksamhetsche-
fernas betydelse för att få ut signalerna
om att visa total öppenhet, och att chefer
på alla nivåer måste engagera sig. Dess-
utom understryker han att alla som blir
anmälda måste få stöd. Detta ser han inte
som något lösryckt utan som en del i pa-
tientsäkerhetskonceptet.

Vid Universitetssjukhuset i Lund
rapporterades i fjol omkring 2 500 avvi-
kelser. Där görs  varje år runt 20 anmäl-
ningar enligt Lex Maria. Dessutom an-
mäler omkring 40 patienter eller deras
anhöriga personal direkt till HSAN.

–  Medarbetare som är inblandade i
anmälningsärenden upplever nästan all-
tid situationen som mycket pressande.
Det är därför naturligt att vi på alla sätt
ger dem vårt stöd, kommenterar Inge-
mar Ihse.

Grupp inom varje område
Han menar att stödet bäst ges inom var-
je verksamhetsområde. Därför har verk-
samhetscheferna fått ansvaret för att det
ska finnas en förtroendegrupp inom hans
eller hennes verksamhetsområde.

Gruppen utses av verksamhetsche-
fen. Den ska bestå av 4 – 8 medlemmar.
Kraven på dessa är att de ska vara empa-
tiska och vara intresserade av samt ha er-
farenhet och kunskap inom området. De
rekryteras från olika kategorier av an-
ställda. Verksamhetschefen eller dennes
ställföreträdare ska inte ingå i gruppen.

Grupperna ska arbeta uppsökande
och själva söka kontakt med den anmäl-
de. De ska stödja och aktivt hjälpa den-

ne »i en positiv anda«. Arbetet ska gälla
allt från psykologiskt stöd till att hjälpa
till att författa yttranden.

Förtroendegruppen och dess med-
lemmar ska vara kända av alla inom
verksamhetsområdet.

Den ska vid behov kunna hänvisa till
en speciellt utsedd psykolog samt till en
jurist.

I programmet om förtroendegrupper-
na finns också en hänvisning till att man
kan söka hjälp även hos fackliga organi-
sationer för juridiskt och rådgivande
stöd. Läkarförbundet har till exempel gi-
vit ut en skrift som heter »Om jag blir an-
mäld« där det berättas om vilken hjälp
förbundets medlemmar kan få. 

Verksamhetschefen ansvarar för att
behovet av utbildning och vidareutbild-
ning av förtroendegruppens medlemmar
uppfylls.

»Mår väldigt dåligt«
Göran Eklundh, tidigare ställföreträdan-
de chef för akutkliniken och nu överlä-
kare, är en av dem som varit med om att
utforma tanken med förtroendegrupper-
na praktiskt. Han påpekar att förhållan-
devis många i akutverksamheten blir in-
blandade i avvikelsefall.

– Det är sällan felen beror på enskil-
da individer. I regel handlar det om en
kedja av händelser som kunde gått bätt-
re, det är flera säkerhetsspärrar som har
brustit. Det är väldigt obehagligt för den
enskilde, för alla våra medarbetare har
höga ambitioner. 

Göran Eklundh trycker hårt på att
man måste identifiera riskerna i syste-
met och ta fram förslag på hur man ska
kunna undvika upprepningar av fel som
inträffat. 

Han berättar om läkare och andra som
efter misstag mår väldigt dåligt. De har
ofta skuldkänslor, även om felen beror
på ett dåligt system.

Den största styrkan i tanken med för-
troendegrupperna anser han vara att
kunna hjälpa till med att hantera vanliga
mänskliga reaktioner. Det behöver inte
vara så märkvärdigt. Men ibland kan det
behövas professionell hjälp.

Han påpekar att det är verksamhets-
chefen som ansvarar för att förtroende-
gruppen bildas och utbildas.

Tio gånger för hög dos
Chef på infektionskliniken är Åsa Hall-
gårde, som är först med att ha »sjösatt«
en förtroendegrupp. 

Det beror på att när diskussionerna
om förtroendegrupper startade så hade
kliniken ett fall som anmäldes enligt Lex
Maria. Det gällde en tiofaldig överdose-
ring av ett läkemedel, vilket kunde ha
fått allvarliga konsekvenser om det inte
hade upptäckts relativt snabbt. Gruppen
vid infektionskliniken består av fyra lä-

Ansvarsärenden

Förtroendegrupper ska stötta anmälda

»De ska ses som en del 
i konceptet för patientsäkerheten«

Ingemar Ihse menar att komplikationer
inom sjukvården inte bara är ett hot mot
patientsäkerheten utan även en stor eko-
nomisk belastning. Han exemplifierar med
en pankreasoperation som komplikations-
fritt kostar 60 000 – 70 000 kronor men fle-
ra miljoner om det »går åt skogen«.

Göran Eklundh berättar att varje förtroen-
degrupp ska bestå av läkare och sjukskö-
terskor som är villiga att ta uppdraget.
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Ansvarsärenden

kare och två sjuksköterskor, alla mycket
erfarna. Åsa Hallgårde säger:

– Den har ännu inte behövt stötta nå-
gon. Vi har ju också betydligt färre fall
än de har inom exempelvis de opereran-
de specialiteterna.

Men hon menar att det är bra att ha en
plan för sådant som kan vara svårt och
obehagligt och när det blir en anmälan är
det oftast så den anmälde upplever det.
Så det känns angeläget att ha förtroende-
grupper, anser hon. 

Temadag i höst
I höst ska sjukhuset arrangera en tema-
dag för alla anställda med titeln »Jag
blev anmäld ...«.

Vi får säkert anledning att återkom-
ma till förtroendegrupperna i Lund när
de  kommit igång med sitt arbete. •

En del av Lex Maria-ärendena an-
mäls av Socialstyrelsen vidare till
Ansvarsnämnden och kan alltså
leda till disciplinpåföljder. Här re-
dovisar vi mycket kort fyra färska
Lex Maria-anmälningar från chef-
läkare Ingemar Ihse i Lund. 

❙ ❙ Enligt Lex Maria är vårdgivaren
skyldig anmäla händelser där patienten
skadats eller utsatts för risk att skadas
som följd av den vård hon fått. Syftet är
att garantera en säker vård av god kva-
litet. 

En idag 14-årig pojke sökte för buk-
smärtor och oro på nätterna. Han remit-
terades till BUP vid Universitetssjukhu-
set i Lund. 

Som en följd av sin oro stannade 14-
åringen i vikt. Detta noterade barnmot-
tagningen som ursprungligen hade re-
mitterat honom till barnpsykiatriska
mottagningen. Det hade då gått mer än
ett år sedan han utreddes av en psykolog
och sattes upp på väntelista på denna
mottagning.

I januari i år gjorde man på BUP en ny
utredning. Då ställdes diagnosen depres-
sion. Pojken fick medicin mot den och
började må bättre psykiskt samtidigt
som han började öka i vikt.

Chefläkaren anmäler nu den lång-
samma handläggningen till Socialstyrel-
sen. Han anser att det inte kan uteslutas
att bristen på viktökning under den fem-
ton månader långa väntetiden kan ha
medfört en risk för skada för den unge
pojken.

Livsfara för 1-åring
Nästa fall gäller en hjärtoperation som
kunde kostat en knappt ettårig pojke li-

vet. Elva minuter in på operationen upp-
täckte perfusionisten ett läckage av blod
till värmeväxlarvattnet. Hjärtlungma-
skinen byttes omedelbart och operatio-
nen kunde därefter genomföras som pla-
nerat och utan komplikationer för pati-
enten.

Händelsen inträffade vid Universi-
tetssjukhuset i Lund i mars i år. Samma
dag skedde ett liknande missöde med en
likadan maskin i samma tillverkningsse-
rie i Malaysia. 

Enligt uppgift från tillverkaren är ma-
skinen nu indragen överallt sedan en tek-
nisk undersökning avslöjat ett 200 milli-
liter stort läckage per minut från blodsi-
dan till vattensidan.

Chefläkaren framhåller att förloppet
blev komplikationsfritt tack vare hög
uppmärksamhet och imponerande pro-
fessionalitet hos behandlingsteamet.

Halvårsväntan för cancerpatient
En 89-årig man remitterades i februari
förra året till röntgen av tjocktarmen, vil-
ken inte genomfördes förrän tre månader
senare. 

Då såg man en förträngning som kun-
de vara en cancer och mannen remittera-
des av sin distriktsläkare till kirurgmot-
tagningen i Landskrona.

Beslutet blev att 89-åringen skulle
genomgå en koloskopi, men denna ge-
nomfördes först i början av augusti, ett
halvår efter första remissen. Han opere-
rades därefter utan dröjsmål.

Långa väntetider till såväl röntgen
som kirurgen är en orsak till den lång-
samma handläggningen. 

En annan orsak är att koloskopiverk-
samheten i Landskrona, som utförs av
kirurger från Universitetssjukhuset i

Lund, var stängd under semesterperio-
den.

Chefläkaren anmälde fallet till Soci-
alstyrelsen.

På grund av det inträffade har remiss-
hanteringen vid kirurgmottagning och
endoskopienhet i Landskrona nu änd-
rats. I dag förs patienter med remisser
med förtur över till den motsvarande
öppna verksamheten i Lund inför ned-
dragning av verksamheten vid semestrar
och storhelger. 

På samma sätt sänds patienter med
stark misstanke om cancer i grovtarmen
direkt till tarmteamet vid Område kirur-
gi i Lund. 

Fick fel cancerbehandling
En 63-årig kvinna fick diagnosen lung-
cancer på Universitetssjukhuset i Lund.
Eftersom vävnadsproverna gav en ovan-
lig bild var det svårt att välja bästa typ av
cellgift. 

Patienten var angelägen om snabb
behandling. Läkaren tog då kontakt med
patologen och fick ett muntligt besked
om att det rörde sig om en storcellig can-
cer.

Först ett par månader senare, när
kvinnan skulle strålbehandlas, upptäck-
tes det skriftliga beskedet från patolo-
gen. 

Det hade anlänt en vecka tidigare och
visade att patientens lungcancer var
småcellig. Hon hade då fått fyra behand-
lingar som byggde på den felaktiga dia-
gnosen storcellig cancer.

Eftersom cytostatikabehandlingen
inletts mot gällande rutiner med skriftli-
ga diagnosbesked från patologisk-cyto-
logiska laboratoriet anmälde chefläka-
ren händelsen till Socialstyrelsen. •

Fyra färska anmälningar enligt Lex Maria

Åsa Hallgårde me-
nar att förtroende-

gruppen kan fylla en
viktig funktion med

ett konstruktivt jord-
nära arbete.
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