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Hemsjukvården har fått ansvar för allt-
mer avancerad sjukvård, men tillgången
till läkare och sjuksköterskor är ofta
otillräcklig. I en kritisk rapport varnar
Socialstyrelsen för att patientsäker-
heten äventyras.

Socialstyrelsen har på regeringens upp-
drag kartlagt hemsjukvården i Sverige. I
rapporten riktar Socialstyrelsen skarp
kritik mot brister som hotar patientsä-
kerheten.
– Det allvarligaste är att det på många
ställen saknas tillgång till läkare och
sjuksköterskor dygnet runt, säger Kri-
stina Stig, utredare vid Socialstyrelsen
och projektledare för rapporten. I vår
kartläggning har vi sett att en enda sjuk-
sköterska under jourtid kan ha ansvar
för upp till 400 patienter. Då är det svårt
att ge patientsäker vård.
Hemsjukvård enligt dagens modell
skapades i och med Ädelreformen 1992.
Sedan dess har antalet patienter som får
sjukvård i hemmet eller i särskilt boende
ökat; i dag handlar det om cirka 250 000
personer, varav 87 procent är över 65 år.
Samtidigt har den behandling de får bli-
vit alltmer avancerad.

Bakgrunden till det är en drastisk ned-
skärning av antalet vårdplatser på sjuk-
husen. På femton år har antalet sjukhus-
platser i Sverige minskat till mindre än
en tredjedel, från cirka 94 000 platser
1992 till cirka 26 000 platser 2007. Den
medicintekniska utvecklingen har gjort
det möjligt att ge alltmer avancerad be-
handling i hemmen, samtidigt som det
också finns en politisk vilja att sköta så
mycket sommöjligt i öppenvården.
Att hemsjukvården skulle få så stora
och avancerade uppgifter var något man
inte förutsåg när Ädelreformen beslu-
tades, sägerKristina Stig:
– Då talade man om »färdigbehand-
lade« patienter som inte tänktes ha sär-
skilt omfattande sjukvårdsbehov. Men i
dag talarman i stället om »utskrivnings-
klara« patienter, som skrivs ut men be-
höver fortsatt vård.
Ska det fungera att ge avancerad sjuk-
vård i hemmen måste läkare och sjuk-
sköterskor finnas tillgängliga dygnet
runt. Så är långtifrån alltid fallet, visar
Socialstyrelsens kartläggning. Ädelre-
formen innebar att kommunerna fick
ansvaret för primärvårdsanknutenhem-

sjukvård i särskilda boenden, och om-
kring hälften av Sveriges kommuner val-
de att också ta över ansvaret för hem-
sjukvården i enskilda hem.

Enligt Socialstyrelsen är tillgången till
kontinuerlig vårddygnet runtoftabättre
på de platser där kommunen har ansva-
ret. Där däremot landstingen har ansva-

ret organiserar de ofta
hemsjukvården utifrån
vårdcentralens öppetti-
der, alltså dagtidmåndag
till fredag. Ett samlat
huvudmannaskap för all
primärvårdsanknuten
hemsjukvård vore bättre
för patienten, anser So-
cialstyrelsen, men det
löser inte alla problem:

–Bådedärkommunernaochdär lands-
tingen är ansvariga finns det för få sjuk-
sköterskor och läkare, sägerKristina Stig.
Bemanningen är en fråga för huvudmän-
nen. Men vi föreslår att man i alla fall ut-
ser patientansvariga sjuksköterskor, som
får ansvar för att samordna vårdinsat-
serna för denenskildepatienten.

Rapporten sätter också fingret på and-
ra brister inom hemsjukvården. Under
jourtid saknar till exempel över hälften
av läkarna – och ännu fler av sjuksköter-
skorna – tillgång till patientens journa-
ler, något som går ut över patientsäker-
heten. I väntan på kommunicerande
elektroniska journalsystem behövs and-
ra rutiner för detta, säger Socialsty-
relsen.

Ett annat problem är delegering av sjuk-
vårdsuppgifter till icke legitimerad per-
sonal. Inom hemsjukvården är det van-
ligt att delegera exempelvis läkemedels-
hantering. Men granskningen visar att
en enda sjuksköterska kandelegera upp-
gifter till såmånga som80–90 personer.
– Det är oacceptabelt och strider mot
vår delegeringsföreskrift, säger Kristina
Stig. En sjuksköterska ska inte delegera
uppgifter till fler än att hon eller han
personligenkan följa uppalla. Föreskrif-
ten preciserar ingen siffra, men mer än
ett trettiotal personer kanmanknappast
delegera till med bibehållen patientsä-
kerhet.

Miki Agerberg

Brister i hemsjukvården
hotar patientsäkerheten

Kristina Stig

»En enda
sjuksköter-
ska kan
under jour-
tid ha an-
svar för upp
till 400 pa-
tienter. Då
är det svårt
att ge
patient-
säker
vård«, kon-
staterar
Kristina
Stig på
Social-
styrelsen.
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Fo
to

:S
oc

ia
ls

ty
re

ls
en



läkartidningen nr 47 2008 volym 105 3451

patientsäkerhet

Att skicka hem en patient med misstänkt
endometrit en vecka efter förlossning och
avvakta med uppföljning är inte korrekt
handläggning. (HSAN 1150/08)

En vecka efter en normal förlossning
sökte patienten Kvinnoklinikens akut-
mottagning för smärtor i buk och bröst,
hög feberoch frossa sedanettdygn tillba-
ka. Läkaren som undersökte henne kon-
stateradeattbukenvarmjukochavslaget
var normalt. Amningen fungerade utan
anmärkning, ingen rodnad på brösten
noteradesmeneventuellt varhögerbröst
något förhårdnat och enodling togs.Om-
rådet runt stygnen från förlossningenvar
helt oretat. En odling togs också från liv-
moderhalsen. Patienten hade en CRP-
förhöjning (110 mg/l). Patientens all-
mäntillstånd var enligt läkaren gott trots
temperatur på 38,9 grader och förhöjt
CRP. Läkaren kunde inte heller se några
tecken på infektion varför hon beslutade
att avvakta. Patienten erbjöds återbesök
för kontroll dagen därpå men valde att
själv söka åter vid behov.

Dagen därpå sökte patienten akut med
kraftigt försämratallmäntillstånd,hög fe-
ber och palpationsömhet i höger fossa.
Antibiotikabehandling sattes in på indi-
kationen endometrit. Patienten tillfrisk-
nadeochkundeskrivasutefter fyradagar.
Patienten anmälde läkaren på Kvin-
noklinikens akutmottagning förbristfäl-
lig behandling till Ansvarsnämnden. Lä-
karen bestrider att hon handlat felaktigt
och anför att bilden av infektion i livmo-
dern inte var tydlig.

Ansvarsnämnden skriver att det inte är
ovanligt att symtom från livmodern sak-
nas vid barnsängsfeber. Därför borde
antibiotikabehandling satts in direkt ut-
ifrån att patienten hade hög feber och
CRP 110 mg/l. Eftersom endometrit ef-
ter förlossning kan utvecklas till ett livs-
hotande tillstånd på kort tid kan det en-
ligt nämnden inte anses korrekt att av-
vakta med uppföljning till nästa dag. Lä-
karen borde ha observerat patienten
inneliggande.
Läkaren får en erinran. �

Symtom från livmodern
kan saknas vid endometrit

Läkaren väntade flera timmar på att få
kontakt med kirurgjouren för differenti-
aldiagnostik beträffande en relativt sä-
ker extrauterin graviditet med mycket
svåra smärtor. (HSAN 4148/07)

En kvinna som är gravid i vecka 5+0
kommer till akutmottagningen klockan
09.00med intensiva smärtornedtill i bu-
ken. Blodtryck och puls är inte avvi-
kande men intensiv palpationsömhet
över livmoder och åt båda sidorna mot
äggledare och äggstockar noteras. Gravi-
ditetstest i urinen är positivt men ultra-
ljud visar ingen synlig graviditet i livmo-
dern. Patienten läggs in för övervakning.
Överläkare A misstänker utomkvedsha-
vandeskap, men beslutar att avvakta
med diagnostisk laparaskopi i väntan på
HCG-svar. Senare visar sig HCG-kon-
centrationen i blodet vara 316 IU/L.

Under dagen tilltar smärtornakraftigt,pa-
tienten försämras och har uttalad döds-
ångest. Läkare B, som tagit över patient-
ansvaret, vill utesluta gastrointestinala
skäl till buksmärtan och kontaktar kir-
urgjouren som dröjer trots påstötningar.
Nytt ultraljud under eftermiddagen visar
stora mängder vätska i buken. Hemoglo-

binkoncentrationen sjunker. Klockan
16.15 fastställs så slutligen diagnosen
extrauterin graviditet och det beslutades
om akut operation, något som inte verk-
ställs förrännästan tre och enhalv timme
senare.Då ärHb-värdet 69 g/l.
Patienten och hennes ombud har an-
mält ansvarig personal till Ansvars-
nämnden för bristande rutiner, fel dia-
gnos, dåligt omhändertagande samt då-
lig respekt och omtanke.
Nämnden finner det märkligt att lä-
kare B, som tjänstgjorde från 12.00 och
fram till operation, trodde att kirurgjou-
ren skulle kunnat bidra med en rimlig
differentialdiagnos. Han borde i första
hand konsulterat överläkarna på den
egnaklinikenomhanvarosäker.Ettkor-
rekt handläggande hade enligt Ansvars-
nämnden varit att redan mitt på dagen
operera direkt på smärtindikation. Att
vänta tio timmar på operation för vad
som från allra första början visade sym-
tomatologi som vid utomkvedshavande-
skap är anmärkningsvärt lång tid enligt
Ansvarsnämnden, som anser att den lä-
kare som tjänstgjorde under större de-
len av dagen fördröjde processen genom
att gå omvägen via kirurgjouren. Läkare
B får en erinran.

Osäker läkare fördröjde operation


