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   ■ nyheter

Platsbrist kan ha bidragit  
till missad hjärtinfarkt
En man med symtom på hjärt
infarkt bedömdes av akutens 
mottagningssköterska vara 
matförgiftad, men det gick inte 
att få tag i infektionsläkare för 
att diskutera saken. Patienten 
hänvisades i stället direkt till in
fektionskliniken. Inte heller där 

gjordes någon läkarbedömning. 
På natten dog patienten i vad 
som bedömdes som en hjärtin
farkt. (Soc 9.3.147008/2012)

patientsäkerhet ärende

Tala med patienten! Det upp-
manar Sveriges läkarförbund i 
ett nytt vägledande dokument 
om hur man som läkare ska 
agera om patienten vill foto-
grafera eller filma under vård-
tillfället.

Att fotografera har blivit en 
vardagsföreteelse i och med 
att var och varannan har till
gång till en mobiltelefon med 
inbyggd kamera och inspel
ningsmöjligheter. Många äger 
också betydligt mer avancerad 
utrustning.

Det händer att patienter el
ler deras anhöriga gör ljud 
och/eller bildupptagningar i 
samband med vårdbesök. 
Ibland som ett stöd för min
net, ibland för att dokumente
ra en viktig händelse men 
ibland också för att det finns 
ett misstroende mot persona
len eller tveksamhet inför vår
den. Materialet kan sedan få 
stor spridning via internet, 
utan personalens godkännan
de eller vetskap.

2011 biföll Läkarförbundets 
fullmäktige en motion från 
Stockholms läkarförening 
med förslag om att utarbeta en 
policy för att värna läkares in
tegritet i sådana sammanhang.

Nu har Läkarförbundet tagit 
fram ett vägledande dokument, 
som bland annat innehåller 
några punkter att ha som un
derlag till samtal, om en patient 
eller anhörig vill göra en ljud 
eller bildupptagning. Bland an
nat föreslås att man ska ta reda 
på bakgrunden till önskemålet 
om inspelning/fotografering/
filmning. Om anledningen är 
bristande förtroende bör man 
fundera kring vad man kan 
göra åt det. Läkarförbundet fö
reslår också att man förhör sig 
om hur dokumentationen är 
tänkt att användas. Dessutom 
bör man påpeka att andra pa
tienters integritet måste vär
nas. Om det är en anhörig till 
patienten som vill dokumente
ra bör man efterfråga patien
tens inställning. Till sist skri
ver Läkarförbundet att ut
gångspunkten bör vara att per
sonalen i förväg ska tillfrågas 

om samtycke till fotografering/
inspelning/filmning.

Jakob Endler är STläkare i 
anestesi och intensivvård vid 
Södersjukhuset i Stockholm. 
Han tror att patienter/anhöri
ga som tar upp bild eller ljud 
kommer att öka i sjukvården 
och påpekar precis som Läkar
förbundet i sitt dokument att 
det finns sammanhang där det 
kan vara till stor nytta för pa
tienten, till exempel för att 
spela in information eller in
struktioner.

– Men allt det där förutsät
ter ju att man har en bra kom
munikation med patienten. 
Problemet uppstår när det an
vänds i defensivt syfte. När pa
tienten vill använda det mot 
sin läkare. 

Jakob Endler beskrev i en krö
nika i fjol (LT 
nr 1–2/2012) 
hur han blev fil
mad av en an
hörig till pa
tienten medan 
han lade en för
lossningsepidu
ral. Han fråga
de sig om syf

tet var att dokumentera vår
den för att kunna använda som 
bevis vid en eventuell felbe
handling. »Jag kände mig irri
terad och misstrodd« skrev 
han i sin krönika.

När Jakob Endler nu har läst 
Läkarförbundets dokument 
tycker han att det är lite vagt 
och kanske inget han hade haft 
direkt nytta av när han stod 
där i förlossningssalen.

– Jag hade önskat att det 
fanns en tydlig formulering 
om att den som inte vill bli fil
mad inte ska behöva bli det på 
sitt arbete. Att det var Läkar
förbundets ståndpunkt.

Dokumentet ska inom kort 
finnas på Läkarförbundets 
webbplats. Tomas Hedmark, 
jurist på Sveriges läkarför
bund som har varit med och 
tagit fram dokumentet, säger 
att det viktigaste till slut blir 
vilket stöd man har från ar
betsgivare och att man får 
fram tydliga riktlinjer.

Jakob Endler

läs mer En längre version av 
artikeln finns på Läkartidningen.se

– Sveriges Kommuner och 
landsting har ju intresse av 
att samverka med Läkarför
bundet på ett eller annat sätt i 
den här frågan, så vi kommer 
att ta kontakt med dem så att 
de får ta del av våra synpunk
ter, säger Tomas Hedmark.

Efter händelsen då han blev 
filmad har Jakob Endler tänkt 
igenom vad han själv anser.

– Jag brukar numera säga 

att jag inte har några problem 
med att bli fotograferad av 
patienter, men jag vill inte bli 
filmad!

Sara Gunnarsdotter

»Tala med patienten«,  uppma
nar läkarförbundet.

Läkarförbundet: Råd när  
patienten vill filma besöket
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