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Var fjärde dag görs en lex Ma-
ria-anmälan som är relaterad 
till IT-problem. I många fall 
har problemen lett till allvar-
liga patientskador.

»Vårdgivare måste förstå 
att IT är en del av hälso- och 
sjukvården som bör integre-
ras i det övriga patientsäker-
hetsarbetet«, säger Martin 
Malm, vd för konsultföretaget 
Transcendent Group som 
granskat alla lex Maria-an-
mälningar 2010.

Kartläggningen, som presen-
terades under Vitaliskonferen-
sen i Göteborg förra veckan, 
visade att ett 100-tal av totalt 
2051 ärenden var tydligt IT-re-
laterade. I cirka 30 procent av 
fallen medförde incidenterna 
allvarlig skada eller sjukdom. 

– Utöver de uppenbart IT-
relaterade händelserna fanns 
ett ytterligare 50-tal ärenden 
som vi misstänker i någon ut-
sträckning kan vara IT-relate-
rade, säger Martin Malm. 

De vanligaste händelserna
handlade om driftstörningar, 
exempelvis att elektroniska 
journalsystem låg helt nere. 

– Personalen kunde varken 
läsa eller skriva i journalerna, 
och det drabbar ofta en stor 
grupp patienter, säger Martin 
Malm.

– Det finns med säkerhet 
dessutom ett stort mörkertal, 
då många stora händelser om 
driftstörningar som media 

har rapporterat om inte åter-
finns bland ärendena. 

En annan relativt vanlig in-
cident är att läkare ordinerar 
en läkemedelsdos via elektro-
niskt recept, men att dosen 
blir felaktig då den hanteras 
av apotekets IT-system. Det 
kan handla om att decimaler 
ändras i förskrivningen. 

– Huruvida IT-relaterade 
problem lett till dödsfall un-
der 2010 kan vi inte säkert 
säga, men det kan inte uteslu-
tas, säger Martin Malm. 

Syftet med kartläggningen
var att få en mer komplett bild 
av ett problem som Socialsty-
relsen lyfte fram i en rapport 
2009, då ett slumpmässigt ur-
val visade att 10–20 procent 
av alla lex Maria-ärenden var 
relaterade till IT-problem. 
Martin Malm, själv konsult åt 
Socialstyrelsen som bland an-
nat deltagit i att ta fram före-
skrifter i enlighet med nya pa-
tientsäkerhetslagen, anser att 
hälso- och sjukvårdens ruti-
ner gällande IT-systemen 
uppvisar betydligt större bris-
ter än andra samhällsbärande 
sektorer. 

– Det finns inte samma 
höga krav på systemen och 
kvalitetssäkringen som inom 
exempelvis banksektorn, och 
även rutinerna om något falle-
rar uppvisar stora brister, sä-
ger Martin Malm. 

Peter Örn 
frilansjournalist

IT-problem bakom 
100 lex Marior varje år

nande, säger Erik Bergström.
Många läkarsekreterare för-

svann under neddragningarna 
på 1990-talet, och ett annat för-
slag är att anställa fler sekrete-
rare – fast i en uppgraderad 
version.

– Vi har lyft fram att man 
skulle behöva uppgradera sek-
reterarna till att bli mer vårdad-
ministratörer och teamsekrete-
rare, som kan ta en del mer av-
ancerade uppgifter – som att 
sköta register och annat – som 
doktorer och sköterskor sitter 

med i dag men som definitivt 
inte kräver medicinsk utbild-
ning.

Förslagen har nu lämnats till 
landstingsledningen. Nästa 
steg blir att formulera ett upp-
drag till verksamhetscheferna.

Hur stor del av arbetstiden är 
det realistiskt att läkare lägger 
på direkt patientmöte?

– Som ett första steg tycker 
jag att det borde vara fullt möj-
ligt att komma upp till hälften.

Michael Lövtrup
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