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patientsäkerhet

– Systematisera introduktionen och
fortbildningen av sjuksköterskor i te-
lefonrådgivning.

– Använd medhörning som strategi för
att utveckla kunskap och gemensamt
förhållningssätt.

Kommunikation och information
– Få till stånd en attitydförändring ge-

nom att utarbeta och implementera
en policy för bemötande och förhåll-
ningssätt mot patienter och mellan
befattningshavare.

Arbetsmiljö och teknik
– Aktivt arbeta med rekrytering av per-

sonal.
– Genomföra systematiskt förbätt-

ringsarbete för att öka tillgänglighe-
ten till vårdcentralen.

– Utveckla samarbetet
mellan befattningsha-
varna på vårdcentralen
genom att införa »stör
doktor« och utarbeta
tydliga riktlinjer för
uppdraget.

Procedur och riktlinjer
– Utarbeta beredskaps-

plan för »slut på tider«
med andra vårdcentra-
ler samt akutmottag-
ningen.

– Inför riktlinjer för likvärdig medi-

cinsk bedömning och
prioritering av patienter. 

Barriärer och skydd
– Inför datoriserat system

för beslutsstöd för sjuk-
sköterskor i telefonråd-
givning.

Uppföljning
– De åtgärder som vidtas

skall följas upp. Avvikel-
ser skall anmälas i syste-
met för avvikelsehantering och följas
upp vid arbetsplatsmöten.

Tar tre dagar
Tidsåtgången för analysen fördelar sig så
här: Analysledare: tre dagar; analysgrup-

pen: 1,5 timmar samt mejl-
kontakter; involverade
medarbetare: två timmar;
intervju med patienten: 30
minuter.

Rätt få samma behandling
Händelseanalysen leder
direkt fram till en åtgärds-
planering av vårdcentrals-
chefen. 

Som ett exempel kan
nämnas att hon framhåller
att det vid slut på tider
måste finnas en plan för

hur sjuksköterskorna skall göra. 

Alla patienter har rätt att
få samma behandling oav-
sett om det finns läkartider
eller inte. Sjuksköterskorna
skall först undersöka möj-
ligheten att boka tid till näs-
ta dag, det gäller främst an-
stormningarna på måndag
och tisdag. 

Det är också viktigt att all-
tid ha tillräckligt med akuta
läkartider.

Vårdcentralschefen kon-
staterar att uppdraget de är bemannade
för har ökat successivt och att pressen på
alla yrkeskategorier vid vårdcentralen är
större än tidigare. Det gäller att arbeta
smartare men också att ta till vara de
möjligheter som bjuds, till exempel da-
tastöd.

»Stjäl« personal av varandra
Hon pekar även på andra viktiga åtgärder
som kan förhindra misstag i vården. 

Det behövs en stark satsning på nyut-
bildning till läkare, likaså på vidareut-
bildade sjuksköterskor med distrikts-
sköterskekompetens.

– Bristen på kompetent personal mås-
te arbetas med i hela landet eftersom vi,
just nu, sysslar med att »stjäla« personal
från varandra. Rörlighet inom yrkeslivet
är bra och berikande för alla men det ska-
par panik varje gång detta sker, skriver
vårdcentralschefen bland annat. ■ 

»Alla patienter har
rätt att få samma be-
handling oavsett om
det finns läkartider
eller inte ... Det är
också viktigt att all-
tid ha tillräckligt
med akuta läkarti-
der.«

»Prioritering av vil-
ka patienter som
får en läkartid sker
inte utifrån en en-
hetlig medicinsk
bedömning utan
varierar beroende
på tillgången på ti-
der.«

Första gången gjorde husläkaren en för
dålig undersökning. Andra gången gjor-
de han ingen undersökning alls trots att
en sådan var motiverad. Patienten hade
ett mycket stort diskbråck. (HSAN
916/06)

Den 50-åriga kvinnan hade haft ryggbe-
svär sedan 20-årsåldern. Hon led även av
ångest och depression. Hon blev sämre i
sin ryggvärk och besökte läkare för detta
vid flera tillfällen.

Den 10 februari 2006 upplevde hon
domningar i skinkor och lår. Vid under-
sökning av husläkaren konstaterades ett
positivt Lasègue 70 grader på vänster
ben. Enligt journalen rörde sig patienten
ledigt. Någon noggrannare undersök-
ning finns inte dokumenterad. 

Vid en telefonkontakt med husläkaren
den 24 februari berättade patienten om

fortsatta besvär, men uppgav på direkt
fråga att hon inte hade besvär med avfö-
ring eller vattenkastning. 

Opererades akut
Via en annan läkare fick hon komma till
en ortoped, som konstaterade nedsatt
känsel i båda skinkorna, nedsatta knäre-
flexer och dålig slutmuskelfunktion. 

En MR-undersökning visade ett myck-
et stort diskbråck, och hon opererades
akut. 

Patienten anmälde husläkaren. Hon
menade bland annat att han inte tog hen-
nes besvär på allvar och därför inte hade
remitterat henne vidare.

Husläkaren tillstod att det var klart att
han hade missat att diagnostisera disk-
bråcket. Det hade fördröjt behandlingen,
och därmed hade patienten åsamkats
onödigt lidande. 

Han menade att han skulle kunna rada
upp en mängd orsaker till att detta miss-
tag skett, men valde av flera skäl att avstå.
Han nöjde sig med att bara konstatera att
det man hoppas aldrig skall hända ändå
händer. 

Väsentlig försämring
Ansvarsnämnden slår fast att den under-
sökning som husläkaren gjorde den 10
februari 2006 inte var tillräckligt nog-
grann. Inget grundligt status upptogs,
trots nytillkomna symtom med dom-
ningar. 

Vid nästa kontakt den 24 februari hade
patienten blivit väsentligt sämre – i och
med att hon hade fått svårt att gå – även
om hon förnekade problem med vatten-
kastning och avföring. En ny undersök-
ning var då motiverad men gjordes inte. 

Husläkaren får en varning. ■

Dålig undersökning följdes av ingen undersökning

Missade mycket stort diskbråck




