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debatt och brev

Konflikt mellan rapporteringstvånget i sjukvården och 
Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter?
■ En viktig bok har just kommit från
trycket: »I rättvisans namn – ansvar,
skuld och säkerhet i vården« (Stock-
holm: Liber; 2007). Redaktör är Synnö-
ve Ödegård, drivande first lady i arbetet
med att modernisera tänkandet angåen-
de patientsäkerhetsarbetet i Sverige. 

Boken tar sin utgångspunkt i den klas-
siska förgiftningsolyckan 1936 på Maria
sjukhus i Stockholm (»Lex Maria«), dia-
lysfallet i Linköping 1983 och »Kalmar-
fallet« 2002. I en serie välartikulerade
och välunderbyggda uppsatser argu-
menteras för att driva säkerhetsarbetet i
riktning mot händelseanalys/riskanalys
i perspektivet människa/teknik/organi-
sation istället för den simplifierade nu-
varande modellen: Häng en yrkesutöva-
re i sjukvården som gjort en felhandling
i ett komplext system, så är problemet
ur världen.

En av bokens artiklar, av juristerna Ma-
deleine Leijonhufvud och Lisa Nilheim,
klargör allt vad vi i sjukvården inte kan
om regelverket civilrättsligt och offent-
ligrättsligt (inklusive straffrättsligt) för
ansvarsutkrävande när en patient ska-
das inom sjukvården. Begreppen vållan-
de, oaktsamhet, handling och effekt, yr-
kesansvar, Socialstyrelsens, HSANs och
åklagares plikter i sammanhanget m m
redovisas pedagogiskt och ingående. En
artikel att läsa för varje sjukvårdsarbeta-
re som efter Högsta domstolens dom i
»Kalmarfallet« vågar sig i närheten av
en patient.

Ett påpekande i denna artikels slut är
tankeväckande: Enligt Europakonven-
tionen, lag i Sverige, har varje anklagad
rätt till en rättvis rättegång. Detta inne-
fattar rätten att inte tvingas avslöja ett
(eventuellt) eget brott och uppgifter om
detta som kan användas som bevis i en
(eventuell) rättegång mot en själv. 

Inom sjukvården i Sverige stadgar Yrkes-
verksamhetslagen (LYHS) i 2 kap 7 § att
personalen ska rapportera till vårdgiva-
ren om en patient drabbats av allvarlig
skada/sjukdom. Vårdgivaren (genom
chefläkarfunktionen) förpliktigas att
föra informationen vidare till Social-
styrelsens tillsynsenhet enligt lagens 6
kap 4 § (»Lex Maria«). Socialstyrelsen
har enligt samma kapitel 19 § skyldighet
att under vissa omständigheter göra an-
mälan till åtal.

I praktiken gör en sjukvårdsarbetare

en avvikelserapport inom ramen för kli-
nikens/vårdcentralens system för avvi-
kelsehantering. I min specialitet (psyki-
atri) är katastroffallen oftast ett själv-
mord. Efter att ha fått en mer eller
mindre detaljerad avvikelserapport går
jag igenom journalmaterialet, gör en
sammanfattning och bedömning samt

avkräver inblandad personal av olika ka-
tegorier skriftliga redogörelser för sina
åtgärder i fallet, i enlighet med Social-
styrelsens föreskrifter. Personalens in-
lagor författas under inverkan av sorg,
skuld- och skamkänslor och kanske i
förlängd chockfas efter händelsen och är
ibland mycket självutlämnande. Allt
material skickar jag till chefläkaren för
vidare handläggning.

Personalens rapport och redogörelse –
som man enligt Yrkesverksamhetslagen
är skyldig att göra – kan alltså så små-
ningom hamna på en åklagares bord och
sedan användas som bevis mot vederbö-
rande personal i allmän domstol. 

Så frågan blir alltså: Strider rapporte-
ringstvånget personal–vårdgivare–Soci-
alstyrelsen–åklagare–domstol mot Eu-
ropakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna? Synpunkter på
denna fråga från Läkarförbundet och
lagfarna vore intressant att ta del av.

Claes Hollstedt
chefsöverläkare, Stockholm

claes.hollstedt@sll.se

Svamp i blodet skall behandlas!
■ I LT 5/2007 (sidan 344) refererades
ett ansvarsärende som slutade med att
en intensivvårdsläkare blev friad från
ansvar för att inte ha behandlat en pati-
ent mot invasiv svampinfektion trots att
blododling och odling från CVK var po-
sitiva för jästsvamp. Patienten fick end-
oftalmit.

Jag vill gärna lyckönska kollegan som
slapp varning; själva systemet för disci-
plinpåföljd är föråldrat och kontrapro-
duktivt och borde ersättas med ett mer
problemorienterat och pedagogiskt. 

Samtidigt vill jag hänvisa till Läkeme-
delsverkets workshop [1] som visar na-
tionell konsensus mellan infektions-
läkare och kliniska bakteriologer om att
positiv blod- eller CVK- odling för
jästsvamp utgör en klar indikation för
systemisk svampbehandling. 

I de flesta fall är agens Candida albi-
cans, som i okomplicerade fall smidigt
kan behandlas med flukonazol. Att avstå
från behandling innebär en klar risk för
just endoftalmit eller andra fjärrmanife-

stationer som endokardit. Av 55 obe-
handlade candidemipatienter överlevde
35, och 4 fick endoftalmit [2]. Både in-
tensivvårdsläkarna och Socialstyrelsen
borde veta detta. 

Därför är det uppseendeväckande att
Socialstyrelsen enligt referatet i näst
sista meningen (angående odlingsfyn-
den) skriver: »Detta är dock ett mindre
allvarligt fynd, som inte alltid bör föran-
leda behandling.« Det är visst ett allvar-
ligt fynd, och det bör alltid föranleda be-
handling!

Björn Petrini 
professor, överläkare, klinisk mikrobiologi,

Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
Bjorn.petrini@karolinska.se
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En nyutkommen bok belyser en tänkbar juri-
disk konflikt för sjukvårdsanställda. (Perso-
nerna på bilden har inget direkt samband med artikeln.)
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