
inte kände till dessa larmrutiner och up-
penbart inte heller den särskilda opera-
tionssalen för kejsarsnitt. 

Utomordentligt viktigt
Händelsen visar, ansåg Socialstyrelsen,
på den utomordentliga vikten av väl ut-
formade, förankrade och fungerande ru-
tiner för introduktion och information
till vikarierande och nyanställd perso-
nal. Trots att man genomförde introduk-
tionen enligt klinikens praxis nådde tyd-
ligen inte tillräcklig information fram.

Sammantaget har en väsentlig tids-
fördröjning skett av verkställigheten av
katastrofsnittet. Involverad läkare kan
som direkt ansvarig för handläggningen
av förlossningen inte undgå kritik för
sin del i detta även om ett flertal andra
omständigheter också har bidragit till
förseningen. 

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden menar att det efter två
djupa decelerationer med endast lång-
sam återhämtning fanns anledning att
ifrågasätta barnets tillstånd. För-
lossningsläkaren försäkrade sig om att
orsaken inte var syrebrist genom  ett lak-
tatprov från barnet. Då detta var normalt
och då modermunnen nästan kunde full-
vidgas är det förståeligt att hon ville för-
söka avsluta förlossningen med ett
värkstimulerande dropp, trots att detta
innebar en ökad belastning på barnet.

Strax efteråt fick man en ny decele-
ration varför förlossningsläkaren ändra-
de sig och beslutade om urakut kejsar-
snitt kl 19.05. Ett korrekt beslut. 

Kejsarsnittet startade emellertid inte
förrän kl 19.35. Trettio minuter är en
alltför lång tid, kritiserar Ansvars-
nämnden. Det är sannolikt att fördröj-
ningen hade betydelse för barnets syre-
brist och hjärnskada. Vid ett akut kejsar-
snitt skall sjukhusets beredskap vara så-
dan att det dröjer högst 15 minuter innan
barnet är ute. 

Socialstyrelsens utredning visade att
förlossningsläkaren angivit att det rörde
sig om ett urakut kejsarsnitt, men att
operationspersonalen inte uppfattat det-
ta. Förlossningsläkaren utnyttjade inte
de särskilda larmrutiner för urakut kej-
sarsnitt som tillämpades på kliniken,
konstaterar Ansvarsnämnden. 

Hon gick också initialt till fel opera-
tionssal. En starkt bidragande orsak till
detta var säkert att hon var stafettläkare.
Enligt verksamhetschefen hade förloss-
ningsläkaren blivit informerad om
larmrutinerna och den operationssal
som används för kejsarsnitt, något som
förlossningsläkaren förnekade.

Förlossningsläkaren var direkt an-
svarig för handläggningen av förloss-
ningen och får en erinran. •

Elin Pettersson, ST-läkare, minns tillbaka

»Första vikariatet
var jätteläskigt«

ntervjun

– Jag vet inte vilken beredskap vi har på vår klinik

om någon blir anmäld till eller fälld i HSAN. Och

jag vet inte om någon blivit anmäld. Vi pratar inte

om det, vilket jag tycker är dåligt. 

❙ ❙ Det säger Elin Pettersson,
ST-läkare vid öron-, näs- och
halskliniken vid Karolinska
universitetssjukhuset i Solna,
väl medveten om att många
som blir anmälda mår väldigt
dåligt.

Hennes kritik omfattar
också bristen på avvikelse-
rapportering. En sådan finns,
hon har själv skrivit ett par
sådana rapporter. 

– Men de gånger jag an-
nars hör talas om avvikelse-
rapportering är när någon
sjuksköterska gjort fel, sällan
när någon läkare gjort fel.
Det kan ju inte vara så att lä-
kare aldrig gör fel. Antingen
tystas felen ner, eller så rap-
porteras de men man väljer
att inte prata om det. 

– Poängen med att berätta
om det som blivit fel, att ta
fram det, är att alla kan lära
sig av det, understryker hon. 

Intervjun med Elin Pettersson kom
till sedan LTs medarbetare råkat höra
henne och fem kollegor i gruppen »Tre
av varje« sjunga om hur livet kan te sig
för en oerfaren läkare ensam mitt i nat-
ten på akuten. Hon och två av kollegor-
na har författat texten, som är en
omskrivning av Ainbusks »Jag mötte
Lassie« och tänkt att vara komisk, men
där känslor och tankar är självupplevda.

Med författarnas tillstånd publicerar
vi hela texten på nästa sida.

»Helt plöstligt var man ensam«
Elin Pettersson tog sin läkarexamen år
2000 och har sedan dess vikarierat, gjort
AT, vikarierat igen och så i somras bör-
jade hon sin ST.

Första vikariatet var jätteläskigt,
tycker hon. Hon fick tre veckors intro-
duktion på öron-, näs- och halskliniken,
en vecka på avdelning och två veckor på
akuten. 

– Men efter två veckor på akuten har
man inte hunnit se allting och så helt

plötsligt är man där ensam på natten. Jag
fick ofta ringa till bakjouren för stöd.

Hon tyckte till en början att det var
jobbigt med en specialitet där de flesta
patienterna inte var särskilt sjuka, men
att de som var sjuka var jättesjuka.

– Då gällde det luftvägen, det mest
akuta av allt. Jag drömde mardrömmar i
början om att det skulle vara något pro-
blem just med andningsstopp. Där fanns
ett skräckscenario: när narkosläkaren
misslyckades med att intubera skulle jag
gå dit och rädda livet på patienten. Och
själv hade jag jobbat tre veckor. 

Men Elin Pettersson behövde aldrig
göra någon trakeotomi.  

Efterlyser checklista
Rent praktiskt på sitt första vikariat öns-
kar hon att det hade funnits en checklis-
ta över saker som hon måste ha sett eller
gjort innan hon lämnades helt ensam.
Någon sådan fanns inte då. Hon ger ett
exempel.

– Ibland spolar vi bihålorna. Det är ett
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Elin Pettersson har aldrig ångrat sitt val av yrke även
om det ibland mitt i glädjen medfört mardrömmar
och ångest för att göra fel.
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läskigt ingrepp för en patient att man
stoppar in en stor lång nål i näsan på hen-
ne så det knakar. Det hade jag aldrig
gjort innan jag gick min första jour. Och
under den kom det självklart en patient
som jag måste spola bihålorna på, säger
hon med ett stort skratt.

– Det var bara att ta fram boken och
läsa hur man skulle göra – och göra det.
Det gick bra, men det hade varit skönt att
ha gjort det någon gång tidigare.

Berömmer bakjourerna
Hon berömmer bakjourerna, som var
jättebra på att stötta de oerfarna vikarier-
na. Egentligen tror hon att dagens under-
läkare i början av sin bana blir mer stöt-
tade än vad dagens överläkare blev när
de var underläkare.

Ändå kände hon sig ibland som att
hon blev kastad i vattnet utan att kunna
simma, att hon för tidigt fick ta ett stort
eget ansvar.

– Men, funderar hon, någon gång
måste man släppa taget, även om man
inte känner sig helt redo för det.
Underläkare släpper taget snabbare än
vad till exempel sjuksköterskorna gör.
Många av de nya sköterskorna har
mycket längre introduktioner och ibland
tycker jag nog att det skulle behövas
även för läkare.

Överhuvudtaget är sköterskor myck-
et bättre på att ta hand om varandra än
vad läkare är, anser hon. 

När det inträffar något som de yngre
läkarna upplever som jobbigt i arbetet
kan de vända sig till sin handledare och
ta upp det. För henne har det fungerat

bra, men det är kanske inte alltid så lätt
för alla, tror hon. 

Problemet med läkarkåren är att
machomentaliteten finns kvar. Det
kanske kommer att ändras nu när det blir
så många kvinnliga läkare, säger Elin
Pettersson.

– Idag är det lite fult att klaga. Ett skäl
är att man själv visar sig svag. Det är inte
så att något är extremt jobbigt, utan man
vänder på det till att det är du som inte
orkar. Jag tycker dessutom att man alltid
får höra av överläkarna att »gud, när jag
var ung var det så mycket värre, då hade
vi 100 patienter på en timme«. 

– Det var säkert mycket fler patienter
då, men å andra sidan var läkaren gud.
Patienterna idag är mycket mer pålästa,
de kräver mycket mer. Man kan inte
längre behandla dem hur som helst.

Brist under utbildningen 
En brist under utbildningen på läkarlin-
jen är att man inte blir riktigt introduce-
rad i att vara doktor, vad vardagen egent-
ligen innebär. Man lär sig ställa diagno-
ser och vad behandlingen är. Men det är
inte så det fungerar. Majoriteten av pati-
enterna blir faktiskt inte botade, utan det
handlar om symtomlindring och tröst
och det var man så dålig på att lära ut, sä-
ger Elin Pettersson. 

Vad gör man med en patient som inte
har de klassiska symtomen, som inte
passar in på någonting. Och många pati-
enter på akuten är verkligen sådana, man
hittar ingenting men patienten mår jätte-
dåligt. 

Det slutar efter en massa utredningar

med att man fortfarande inte vet vad det
är, konstaterar hon. 

– Detta var en av de första överrask-
ningarna när jag började på mitt första
vikariat. Jag visste inte vad jag skulle
göra med de här patienterna. Jag ville ju
bota alla hela tiden, jag ville hitta dia-
gnoser. 

När hon precis blivit legitimerad ar-
betade hon ett tag som stafettläkare, nå-
got hon inte trivdes med. Hon tror att pa-
tientsäkerheten kanske blir sämre med
stafettläkare, bland annat för bristen på
kontinuitet.

– Jag var så osäker i min roll att jag
dubbelkollade precis allt. Jag beställde
alla blodprover och mycket röntgenun-
dersökningar, säkert många i onödan.
Dessutom var jag tvungen att dubbelkol-
la vad andra läkare hade gjort före mig,
eftersom jag skulle signera provsvar för
patienter som jag aldrig hade träffat. 

Var det då något konstigt i provsvaret
var hon tvungen att gå igenom hela sjuk-
historien för att ta reda på varför det var
så. 

– Det tog tid och jag hade mycket
ångest och tänkte: nu kommer jag att
missa någonting. 

»Nu är det en ny doktor igen«
Hon hade ungefär dubbelt så mycket be-
talt som annars men säger ändå:

– Jag tycker inte att det var värt det.
Men är man specialist i allmänmedicin
tror jag att det är guld, särskilt om man
får en längre placering. Men patienterna
är det synd om, de suckar och stönar att
»nu är det en ny doktor igen«. •
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Sång: Lassie (Ainbusk, Benny Andersson)
Ny text: Kia Larsson, Elin Pettersson,
Caroline Gahm 

Det var en natt, och jag var 28 år
Jag trodde mer på det onda, än det som
är gott
Jag var 28 år och det fanns hemska typer
i mitt rum
Vita tapeter, en blodig kateter, nässpeku-
lum och en termometer
och i ena hörnet surrade en sug
Mörkret var mycket mörkt och ensam och
rädd var jag
Tycker ingen om mig?
Ingen tycker om … mig
Då, kom han, full och blodig
Han tog min hand och sa:
»Hos dig är jag trygg och varm, ta hand
om min sneda näsa. Jag tycker om dig!«
Och i mina ögon lyste paniken.

Han var så krasslig, han var så krasslig
bettet var ju helt ur fas
Hade blivit slagen när han var på stort
kalas.

Men han var tafsig, men han var tafsig
ville klämma på min häck
Skrev en gul remiss till neuro och så var
han väck!

När man är liten och svag
och bara jobbat ett tag
ingenting man begriper men hjärtat skri-
ker: varför?
När man är liten och svag
varje natt varje dag
av allt slit blir man seg, alltid rädd alltid
feg
Varför finns jag?
Men hemskhet kan hända och bakjouren
sända sin förhoppning att ej bli väckt i
gryningen
Jag går till mitt rum när akuten är tom
för att få sova
då piper åter sökar´n!

Han var så krasslig, han var så krasslig
80 år och åt Waran

Fram med sug och dia men jag var ju inte
van
Jag blev så tafflig, jag blev så tafflig
Blodet stod som en fontän!

Hemskhet kan hända och bakjouren sän-
da sin förhoppning att ej bli väckt i natt
IGEN
Jag går till mitt rum när akuten är tom
för att få sova
då piper åter sökar´n!

Han är så krasslig, han är så krasslig
andas nästan inte alls 
Syster tror att något kan ha hamnat i
hans hals
Det sitter fast i, det sitter fast i
svalget och narkosen stack
Fram med långa kniven, detta blir min
första trach!
Fram med långa kniven, detta blir min
första trach! 

Så sjöng de sex läkarna

➨


