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»Självklart« ska Socialstyrel-
sens beslut om kritik i klago-
målsärenden kunna överkla-
gas. Det anser Justitie - 
kanslern, JK.

Läkarförbundet har nyligen 
avfärdat Socialdepartemen-
tets förslag om att Socialsty-
relsens beslut om kritik i kla-
gomålsärenden ska kunna 
överklagas till domstol (se LT 
nr 8/2012, sidan 388). Men 
det gör inte JK Anna Skar-
hed. Hon skriver i sitt remiss-
svar den 22 februari att hon 
anser rätten att överklaga 
som närmast självklar:

»Även om de beslut Social-
styrelsen fattar enligt den 
nya ordningen inte innefattar 
sådana konkreta ’rättsföljder’ 
som de tidigare besluten om 
varning eller erinran fram-
står det ur rättssäkerhetssyn-
punkt som närmast själv-

klart att så-
väl den kriti-
serade som 
den patient 
eller dennes 
närstående 
som anmält 
händelsen 
bör ges en 
rätt att över-
klaga Social-
styrelsens beslut om kritik 
och att prövningen då bör ske 
i allmän förvaltningsdom-
stol.«

JK konstaterar också att man, 
om ändringen införs, är till-
baka i en ordning »som i allt 
väsentligt överensstämmer 
med den tidigare« ordningen 
med varning och erinran, 
dock med den skillnaden att 
besluten nu kan bli mer svår-
tolkade. Hon har därför svårt 
att se hur patienternas rätt 

har stärkts 
med den nya 
ordningen.

Även Lä-
karförbun-
det anser 
att möjlig-
heten till 
överpröv-
ning skul-
le göra den 

nya ordningen mer lik den 
gamla och ser detta som 
ett motargument. Det vore 
ett steg tillbaka mot det 
gamla systemet med disci-
plinpåföljder, anser förbun-
det.

Läkarförbundets ordfö-
rande Marie Wedin var 
dock inledningsvis försik-
tigt positiv till att införa en 
möjlighet att överklaga (se 
LT nr 46/2011, sidan 
2360).

Elisabet Ohlin

n aktuellt

Två unga underläkare på akut-
mottagningen missade diagno-
sen blodpropp, något som se-
nare ledde till att patientens 
vänstra underben måste ampu-
teras. Socialstyrelsen riktar 
ingen kritik mot underläkarna 
– men däremot mot deras verk-
samhetschef.
(HSAN 2010/0053)

En kvinna sökte vård vid sjuk
husets akutmottagning för svår 
värk i vänster underben och fot. 
Hon undersöktes av en underlä
kare, som misstänkte fraktur 
och remitterade henne för rönt
gen av fotleden. Röntgenunder
sökningen visade ingen skelett
skada. En annan underläkare 
tog över och skickade hem pa
tienten utan att ha gjort någon 
ny undersökning.

Kvinnans smärtor fortsatte 
emellertid att förvärras, och tre 

dagar senare återkom hon till 
samma akutmottagning. Denna 
gång fann man vid undersök
ningen klara tecken på arteriell 
cirkulationsinsufficiens. Kvin
nan remitterades akut till kärl
kirurg, där en artärtrombos 
konstaterades. Blodproppen 
gick inte att lösa upp, och man 
tvingades amputera underbe
net.

Kvinnan anmälde ursprungligen 
händelsen till HSAN. När pa
tientsäkerhetslagen började 
gälla, den 1 januari 2011, tog 
Socialstyrelsen över ärendet.

Socialstyrelsens tillsyn visar 
att de båda underläkarna inte 
var legitimerade. Bakjour fanns 
tillgänglig på telefon, men det 
är oklart om bakjouren konsul
terades; någon dokumentation 
som styrker detta finns inte.

Den tillförordnade verksam
hetschefen, som yttrar sig för 

vårdgivarens räkning, hävdar 
att man gjort noggranna under
sökningar av patienten och att 
inget fel verkar vara begånget. 
Diagnosen artärtrombos hade 
inte alls varit självklar även om 
patienten tagits om hand av en 
mer erfaren läkare, hävdar verk
samhetschefen, och någon 
självklart undvikbar vårdskada 
har därför inte uppstått.

I sin bedömning konstaterar So
cialstyrelsen att patienten san
nolikt hade en artärtrombos re
dan när hon kom till akuten 
förs ta gången och att denna 
gradvis blev sämre. De två oer
farna underläkarna kunde inte 
tolka symtomen korrekt. Men 
den olyckliga utgången berod
de på att de lämnats att själva 
handlägga akutfall, utan åter
kommande kontroll och stöd 
från bakjouren. Därför undgår 
underläkarna kritik.

Socialstyrelsens kritik drabbar 
i stället verksamhetschefen, 
som fastställt ett bemannings
schema som inte säkerställde 

att kraven på god vård kunde 
upprätthållas. Vårdgivaren har 
inte heller gjort någon utred
ning av händelsen, konstaterar 
Socialstyrelsen, och verksam
hetschefen tycks inte ha för
stått vad som behöver göras för 
att hindra att liknande händel
ser inträffar på nytt.

Miki Agerberg

En AT-läkare skulle frysbehand-
la fotvårtor med kylsprej men 
missförstod handledarens in-
struktioner och orsakade en 
köldskada. Nu vill Socialstyrel-
sen se rutiner som tillgodoser 
att AT-läkare har den kompe-
tens som krävs.
(Soc 9.2-35600/2011)

En kvinna sökte vårdcentralen 
för fyra fotvårtor. Det var första 
gången ATläkaren skulle be

patientsäkerhet/ärenden

Oerfarna underläkare ensamma på 
akuten – verksamhetschefen får kritik

Fel i behandling 
orsakade  
köldskada

Justitiekanslern om överprövning i klagomålsärenden:

Rätt att överklaga till domstol »närmast självklar«

Anna Skarhed Marie Wedin




