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Varslet mot den läkare som 
lämnade en nedsövd patient 
på operationsbordet för att 
gå på ett informationsmöte 
med sjukhusledningen dras 
tillbaka efter överläggningar 
mellan fack och arbetsgivare.

Läkaren varslades om en var-
ning den 27 april, samma dag 
som Sjukhusläkarnas ordfö-
rande Thomas Zilling varsla-
des om avsked. Bakgrunden 
är att läkaren lämnade en pa-
tient som var nedsövd inför 
operation för ett möte om ar-
betsmiljöproblemen på sjuk-
huset, en händelse som har 
lex Maria-anmälts av sjukhu-
sets chefsläkare.

Efter överläggningar med 
Hallands läkarförening, där 
man försökt reda ut vad som 
hänt, dras alltså varslet om 
varning tillbaka.

Betyder det att ni anser 
att läkaren inte agerat fel 
som lämnade patienten?

– Det är alltid så att man 
ser något när man varslar och 
sedan har man överläggning 
och då kan det komma fram 
saker som gör att man ur ar-
betsrättsligt perspektiv väljer 
att inte fullfölja varslet, säger 
Lisbet Kahlmeter, personal-
chef vid Hallands sjukhus.

Att det begåtts fel mot pa-
tienten anser man dock fort-
farande.

– Vi har tittat på den arbets-
rättsliga delen. Det finns ock-
så en patientsäkerhetsdel och 
den utreds inom lex Maria. Vi 
vill ha utrett om det beror på 
personer eller rutiner, och om 
det finns något som vi kan 
förändra för att detta inte ska 
uppkomma. Det backar vi inte 
på, säger Lisbet Kahlmeter. 

Vice ordförande i Hallands 
läkarförening, Anna Myre-
dal, som satt med vid för-
handlingen, säger att man 
haft en god dialog med ar-
betsgivaren och är nöjd med 
att man kunde uppnå enig-
het.

– Det har kommit fram in-
formation i samtalen som ger 
en annan bild av det som hän-
de. Vad det är vill jag inte gå 
in på eftersom det är en för-
troendefråga mellan läkar-
föreningen och medlemmen.

Men patienten har väl 
rätt att få veta varför det 
hände och om det var okej?

– Den frågan utreds inom 
lex Maria. Socialstyrelsen 
kan granska specifika indivi-
der om de bedömer att det är 
aktuellt, även om man i första 
hand tittar på systemet, säger 
Anna Myredal.

Betyder det att ni anser 

att det som hände beror på 
systemfel?

– Vi vill inte gå in på detal-
jer, men vi tycker inte att det 
fanns fog för en varning, sä-
ger Anna Myredal.

Trots att varslet nu är åter-
kallat är läkaren fortfarande 
avstängd någon vecka till. 
Varför vill Lisbet Kahlmeter 
inte tala om.

– Detta är ett personärende 
och som alla personärenden 
är det viktigt att det sköts 
mellan parterna, och inte 
utåt. 

Michael Lövtrup

n aktuellt

Sjukhusledningen ansåg att 
två läkare vid akuten i Var-
berg äventyrat patientsäker-
heten och ville varna dem. 
Sedan valde man i stället att 
göra lex Maria-anmälan. So-
cialstyrelsens svar är att man 
nu ska granska om vården vid 
akuten i Varberg bedrivs på 
ett säkert sätt.

I ett brev till sjukhusdirektö-
ren för Hallands sjukhus, An-
ders Dybjer, begär Socialsty-
relsen att få en redovisning av 
sjukhusets organisation, av 
läkarbemanningen på akut-
mottagningen, av rutinerna 
för introduktion av läkare vid 
akutmottagningen samt ruti-
nerna för prioritering av pa-
tienter som söker till akuten. 
Man vill också ha in statistiska 
uppgifter samt alla årets avvi-
kelserapporter från akuten.

Bakgrunden är tre nyligen 
gjorda lex Maria-anmälning-
ar från sjukhuset. Två av dem 

gäller patienter som i novem-
ber i fjol fick vänta på läkarbe-
dömning i flera timmar, trots 
att de i triagen klassats som 
högprioriterade. Det tredje 
fallet gäller en operation i ja-
nuari i år, då en nedsövd pa-
tient fick väckas eftersom 
operatören gått på ett infor-
mationsmöte med sjukhus-
chefen. Till det kommer två 
anmälningar från enskilda 
angående brister vid akuten.

Detta gör att Socialstyrel-
sen nu har beslutat om en 
verksamhetstillsyn, säger 
Ulla Norberg, inspektör vid 
Socialstyrelsens regionala 
tillsynsenhet i Göteborg.

– När det kommer en an-
hopning av anmälningar från 
ett ställe under en kort peri-
od gör vi ofta så att vi slår 
ihop dem och ser om det finns 
ett strukturellt problem bak-
om som kan äventyra patient-
säkerheten.

Är det något särskilt som 
fått er att reagera?

– Utifrån lex Maria-anmäl-
ningarna framgår det att an-
svariga läkare inte kom och 
bedömde patienter, och det 
kan man kanske tycka låter 
lite märkligt. Vi kan se vissa 
risker för patientsäkerheten. 
Vi vet inte om det har begåtts 
något fel, men vi vill gärna tit-
ta på det, säger Ulla Norberg.

I nuläget är det inte aktuellt 
med någon tillsyn på plats, 
utan man avvaktar svaren 
från sjukhuset, säger Ulla 
Norberg, som framhåller att 
ingen läkare kommer att kri-
tiseras utan att ha fått ge sin 
egen bild av det inträffade.

Sjukhusledningen ville 
först varna två av de berörda 
läkarna men lät det stanna 
vid lex Maria-anmälan. Han-
teringen av ärendena spädde 
på konflikten mellan läkare 
och sjukhusledningen, som 
kulminerade i att huvud-
skyddsombudet Thomas Zil-
ling, Sjukhusläkarnas ordfö-
rande, köptes ut för ett par 
veckor sedan efter att ha 
varslats om avskedande. Tho-
mas Zilling hävdade bland 
annat att lex Maria-anmäl-
ningarna var ett sätt att flyt-
ta fokus från den dåliga ar-
betsmiljön vid akuten.

Socialstyrelsen ser dock sa-
ken ur en strikt patientsäker-
hetsmässig synpunkt, beto-
nar Ulla Norberg.

– Den arbetsrättsliga kon-
flikten är vi väldigt noga med 
att hålla oss utanför, det är 
inte vårt bord över huvud ta-
get.Socialstyrelsen granskar 
sjukhuset i Varberg
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Inget förtalsåtal  
mot sjukhuschefen
Polisen har beslutat att inte gå 
vidare med förtalsanmälan mot 
sjukhuschefen Anders Dybjer 
vid Hallands sjukhus i Varberg.

Anmälan gjordes av en av de 
två läkare som lex Mariaan
mälts för att i november 2010 
ha låtit högprioriterade patien
ter vänta flera timmar på aku
ten. Förtalet skulle ha bestått i 
att sjukhuschefen hävdat att 
läkaren medvetet misskött 
sina åtaganden.

Förtal faller inte under all
mänt åtal, och därför får åkla
gare väcka åtal bara om det är 
påkallat ur allmän synpunkt, 
vilket alltså inte bedömts vara 
fallet. n
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