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PATIENTSÄKERHET Den danska patientsäker-
hetskampanjen »Operation Life« har precis 
avslutats, och fram till det senaste årsskif-
tet har man räknat in drygt 1 500 färre 
dödsfall än förväntat på de danska sjukhu-
sen. Sidan 1488

Markera alltid operationsområdet!

I Socialstyrelsens vällovliga strävan att rensa 
bland gamla och alltför detaljerade före-
skrifter har SOSFS 1989:1 upphävts. Den 

gällde åtgärder för att förhindra förväxlingar i 
synnerhet i samband med kirurgi och andra 
invasiva åtgärder. 

Bland annat föreskrevs obligatorisk marke-
ring av operationsområde vid ingrepp på ex-
tremiteter och pariga organ. 

Redan 1980 kom den första föreskriften om 
markering av operationsområde, långt före de 
flesta andra länder. I USA utfärdade Joint 
Commission, ett ackrediteringsinstitut, regler 
om sidomarkering först 2004. Dessa har 
skärpts ytterligare i år. I England och Wales 
infördes ett motsvarande regelsystem 2005, 
och liknande regler är på väg att införas i flera 
andra länder. 

Operationer på fel sida eller på fel organ hör 
till en grupp misstag som av amerikanska och 
engelska kvalitetsinstitut betecknats som ne-
ver events – aldrighändelser. Markering är en 

synnerligen effektiv metod för att förhindra 
dessa fel.

När nu denna föreskrift är upphävd kan den 
som ansvarar för patientsäkerhet hänvisa till 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssy-
stem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2005:12) och dess § 2, 
där det bland annat står: »Verksamhetschefen 
skall inom ramen för vårdgivarens lednings-
system ta fram, fastställa och dokumentera 
rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbe-
tet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna 
styra, följa upp och utveckla verksamheten«, 
och § 4: »Det systematiska kvalitetsarbetet 
skall syfta till att förebygga vårdskador«, vil-
ket måste tolkas som att det alltjämt föreligger 
krav på markering av operationsområde. 

Jag vill med dessa ord uppmana alla att all-
tid markera område eller kroppsdel för 
operation eller annan invasiv åtgärd.

 

»Operationer på fel 
sida eller på fel 
organ hör till en 
grupp misstag som 
av amerikanska och 
engelska kvalitets-
institut betecknats 
som never events 
– aldrighändelser.«

  Jon Ahlberg 
medicinsk 
redaktör

 jon.ahlberg@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).
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•  Stora ojämlikheter i svensk sjukvård
•  Thomas Flodin apropå Patientsäker-

hetsutredningens betänkande: »HSAN 
har pekat på brister som vi har missat«

•  Mer debatt på webben. Se vidare sidan 
1497
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