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Artiklar utmärkta med r-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-
tidningens stab av 220 fasta och 350 ex-

traordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av
manuskriptsker enligt internationella rekommendatio-
ner (www.icmje.org).

KULTUR Oljemålning av Walter Sickert. 
Sidan 1637

P atientskadorna inom vården kostar
mycket och betalas i slutändan av konsu-
menterna, dvs patienterna själva. 

USA ligger i topp när det gäller ersättningsni-
våerna till drabbade. Den allmänna uppfatt-
ningen är att många ersättningar betalas ut i
onödan och att detta ligger bakom de stigande
sjukvårdskostnaderna. Denna tolkning får
dock litet stöd i en analys  som publicerats i
New England Journal of Medicine (
2006;354:2024- 33) Författarna eftergranska-
de 1 452 anmälningsärenden, huvudsakligen
inom obstetrik och kirurgiska specialiteter. En
grupp erfarna specialister gick igenom försäk-
ringsbolagens akter för att se hur många an-
mälningar som var medicinskt motiverade och
vilka ersättningar som betalades ut.

Endast 3 procent av fallen var okynnesmål
där varken skador eller komplikationer kunde
påvisas. Av de återstående fallen med doku-
menterade komplikationer ansågs 63 procent
bero på felbehandling och 37 procent på att in-
greppet var förenat med kända risker. Att fler-

talet tolkningstvister och rättsprocesser inträf-
fade i den sistnämnda gruppen var kanske inte
förvånande. För en drabbad patient ter sig ett
mindre lyckat ingrepp som en felbehandling.
En fjärdedel av dessa patienter fick rätt i dom-
stol och tillerkändes kompensation. Ersätt-
ningsnivåerna var dock relativt låga.

Mera överraskande var att 27 procent av pa-
tienterna för vilka felbehandlingar inträffat
inte fick kompensation. 

F örfattarnas slutsats är att uppfattningarna
om att omfattande och oskäliga kompen-
sationer betalas ut är kraftigt överdrivna.

Ersättningar som kunde klassificeras som
onödiga svarade för bara 13 procent av de tota-
la kostnaderna. Det som i själva verket driver
upp kostnaderna är de administrativa avgifter-
na. Bara hälften av utbetalningen kommer pa-
tienten till del – avgifter till utredare och
handläggare slukar 46 procent av ersättnings-
beloppen. 

Skadeersättningar går till skadeadministration
»Ersättningar som
kunde klassificeras
som onödiga svara-
de för bara 13 pro-
cent av de totala
kostnaderna. Det
som i själva verket
driver upp kostna-
derna är de admi-
nistrativa avgifter-
na.»
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