
läkartidningen nr 51–52 2007 volym 1043888

patientsäkerhet

patienten kunde ta sitt liv under vårdti-
den. 

Procedurer, rutiner och riktlinjer brast
Det fanns ett vårdprogram för själv-
mordsbenägna patienter på kliniken,
men i detta program saknades beskriv-
ning av hur jourhavande läkare skulle
agera när patienten vägrade övervak-
ning samt när bakjouren skulle rådfrå-
gas/tillkallas. 

En ny rutin för omhändertagande av
patientens ägodelar hade införts utan att
vårdavdelningarna var informerade,
bland annat därför att rutinerna inte ta-
gits fram i samverkan med dessa. 

Teknik, utrustning och apparatur 
Man hade inte analyserat riskerna be-
träffande de föremål i vårdrummen som
kunde användas i självskadande syfte.

Utbildning och kompetens 
Den läkare som arbetade som jourha-
vande psykiater var inhyrd och hade inte
fått tillräcklig inskolning och informa-
tion om gällande arbetssätt och rutiner
på arbetsplatsen. 

När de bakomliggande orsakerna är
identifierade är det ofta lätt att ta fram
förslag till åtgärder, som kan förhindra
upprepning av händelsen. I detta fall
handlar det såväl om nya rutiner för kon-
takt med bakjouren och samverkan rö-
rande rutiner för omhändertagande av
patienttillhörigheter som förbättrad in-
troduktion för inhyrd personal och risk-
analys av vårdrummens utrustning.

Självmord anmälda enligt Lex Maria
För att stärka patientsäkerheten grans-
kade Socialstyrelsen nyligen samtliga
beslut som myndigheten fattat i ärenden
om självmord som begåtts under 2006
och som anmälts enligt Lex Maria 1 feb-
ruari 2006–31 mars 2007 [1].

Bristande rutiner
Den vanligaste kritiken från Socialsty-
relsen i de granskade anmälningsfallen
rör bristande rutiner för till exempel be-
dömning, dokumentation, informa-
tion/kommunikation och samverkan.
Vårdprogram användes endast i 26 pro-
cent av de 153 fallen. Socialstyrelsens
rapport beskriver också brister i omhän-

dertagandet av patientens egna föremål
och läkemedel som vanliga. Inte minst
gäller det omhändertagande av läkeme-
del som patienten medfört hemifrån i
samband med t ex en permission.

Bristande kompetens
Bristande introduktion av inhyrd perso-
nal, vikarier och nyanställd personal ut-
gör en stor risk. Introduktionsprogram
behöver utvecklas för att öka patientsä-
kerheten.

Brister i den fysiska miljön
Av de 153 patienter som återfinns i Lex
Maria-anmälningarna hade 13 tagit sitt
liv på vårdavdelning, två på andra platser
inom sjukhusområdet. Hängning är den
vanligaste metoden vid självmord både
inom och utanför vårdavdelning. 

Det är mycket viktigt att de psykiatris-
ka vårdavdelningarna systematiskt går
igenom den fysiska miljön för att se vad
som kan åtgärdas för att minska riskerna
för att någon skadar sig. 

I den danska rapporten »Selvmord
och selvmordsforsog under indlaeggel-
se« [2] finns närmare redovisat vilka åt-
gärder som kan vara nödvändiga. 

Torsten Mossberg
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En man i 80-årsåldern inkom till akut-
sjukhuset med en svår urinvägsinfek-
tion. Mannen var allergisk mot sulfa. I
det datoriserade journalsystemet ordi-
nerades ett sulfafritt antibiotikaprepa-
rat. Man gjorde också en anteckning om
patientens överkänslighet. 

Under natten gjordes ett försök att upp-
gradera datorjournalsystemet som
misslyckades. I samband med detta för-
sök försvann all information om patien-
terna som matats in det senaste dygnet.

Fick anafylaktisk chock
När patienten nästa morgon fick hög fe-
ber och blev okontaktbar ordinerades
och gavs ett sulfahaltigt preparat efter-

som informationen om hans allergi inte
var tillgänglig. Mannen utvecklade en
anafylaktisk chock. Tillståndet kunde
hävas och han klarade sig utan men.

I den händelseanalys som gjordes
kunde flera viktiga bakomliggande orsa-
ker till att patienten fick ett olämpligt lä-
kemedel identifieras och förslag till åt-
gärder kunde tas fram.

Driftavbrott
Socialstyrelsens tillsynsavdelning har
under de senaste åren fått in flera Lex
Maria-anmälningar om händelser som
berör störningar i IT-system för patient-
administration och patientjournaler.

Det har framför allt rört sig om drift-
avbrott i samband med test av reserv-

kraft, oplanerade kraftavbrott, hård-
diskkrasch eller service på servern etc. 

I samtliga fall har en mängd patientin-
formation försvunnit på grund av att
säkra rutiner för backup saknats. I ett av
ärendena rörde det sig om 10 000 diktat.

Fungerande backup saknades
Endast i undantagsfall har patienter
kommit till skada då man ofta har kun-
nat återskapa informationen. I vissa fall
har man fått ägna mycket arbetstid åt att
ringa samtliga patienter aktuella på mot-
tagningen för att få ordning på tidbok-
ningar etc. 

I flera fall har man trott att backup-
systemet fungerat men inte kontrollerat
detta. I ett skarpt läge har det sedan visat

Datorsystemet kraschade 
– journalanteckningar försvann

Det fanns ett vårdprogram för självmordsbe-
nägna patienter, men det saknades en be-
skrivning av hur jourhavande läkare skulle
agera när patienten vägrade övervakning.
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sig att det inte fanns en fungerande
backup. 

I det aktuella fallet kunde man finna
följande bakomliggande orsaker:

Teknik, utrustning och apparatur
Uppgraderingen av datorjournalsyste-
met hade inte testats i separat testmiljö
och det var möjligt att uppgradera syste-
met utan att man hade gjort någon back-
up.

Procedurer, rutiner och riktlinjer
Det saknades rutiner för att göra back-
up innan arbete med uppgradering på-
börjas.

Kommunikation och information

Vårdpersonalen hade inte fått någon in-
formation om att uppgradering skulle
ske och om risken för att dokumentatio-
nen kunde försvinna.

Vid en genomgång av de händelser som
anmälts enligt Lex Maria de senaste åren
kan man finna exempel på åtgärder för
att förbättra barriärerna. Det gäller till
exempel: 

Gör riskanalys
• före alla större förändringar i IT-syste-
met, till exempel före service, installa-
tion av ny programvara, uppgradering,
test etc
• före test på eller andra förändringar i
elförsörjningssystemet.

Se över rutinerna för
• uppgradering. Uppgradering av IT-sy-
stem bör testas i separat testmiljö
• backup. Se till att det finns rutiner för
backup före uppgradering eller andra
förändringar i IT-systemet 
• information. Information ska ges  till
samtliga användare i till exempel sam-
band med förändringar i IT-systemet så
att det finns tid att skriva ut väsentlig in-
formation samt till IT-ansvariga vid pla-
nerade förändringar i elförsörjningssys-
temet.

Kontrollera med täta intervall att back-
upsystemet fungerar.

Torsten Mossberg

Det hade varit rimligt av gynekologen
att kalla in kvinnan till förnyad under-
sökning och behandling för att förebyg-
ga det livshotande tillstånd som hon
hamnade i. Det menar Ansvarsnämnden
i ett fall med utomkvedshavandeskap.
(HSAN 2115/07)

Den 28-åriga kvinnan ringde den 12
mars 2007, på uppmaning av mödra-
vårdscentralen, till gynmottagningen
vid ett universitetssjukhus. 

Hon uppgav att hon var gravid med
sista mens den 3 januari och att hon tre
veckor tidigare hade haft en riklig blöd-
ning. Hon hade sedan dess fortsatt att
blöda och hade en svidande känsla kring
äggstockarna. Ett graviditetstest var
fortfarande positivt. 

Hon fick tid för undersökning nästa
dag och fick då träffa en gynekolog. Vid
undersökningen sågs en brun flytning ur
livmoderhalsen. Livmodern var liten
och ultraljudsundersökning visade en
tom livmoderhåla. hCG-värdet i serum
var 11 799 IU/l. Resultatet tolkades av lä-
karen som missfall, men patienten re-
kommenderades att återkomma för
kontroll om två veckor. 

Medvetslös och trycklös
Den 24 mars kom patienten in till akut-
mottagningen – medvetslös och tryck-
lös. Hon opererades akut, varvid 3,8 liter
blod i buken och en graviditet i höger
äggledare konstaterades. Äggledaren

opererades bort. Patienten anmälde
gynekologen för felbehandling.  An-
svarsnämnden tog in patientens journal
och yttrande av gynekologen. 

Gynekologen berättade att patienten
sökte den 13 mars för att hon blött från
slidan i tre veckor, vilket enligt datum för
sista mens skulle motsvara 6–7 veckors
graviditetstid när blödningarna star-
tade. 

»Osäkerheten kvarstod«
Hon kunde inte erinra sig
hur mycket de diskuterade
blödningens karaktär, som
smärta eller klumpform.
Inga smärtor eller speciellt
obehag angavs vid den
gynekologiska undersök-
ningen. 

Efter samtalet och under-
sökningen kvarstod fortfa-
rande osäkerhet om gravidi-
tetstid och huruvida gravi-
diteten suttit i livmodern el-
ler utanför. Då graviditetsreaktionen i
urinen var positiv togs kompletterande
blodprov för kvantitativ bestämning av
S-hCG.

Svaret nästa dag visade en relativt hög
nivå på 11 799 IU/l, vilket patienten in-
formerades om via telefon . Hon tillfrå-
gades om bland annat blödning och
buksmärtor. Inga buksmärtor angavs.
Tid för ny blodprovstagning ordnades.
Patienten uppmanades att omgående

söka vid »buksmärtor eller andra sym-
tom«, hävdade gynekologen.

Den exakta ordalydelsen vid telefon-
samtalet kunde hon inte erinra sig men
patienterna får information om att gra-
viditeten alternativt kan sitta utanför
livmodern, i äggledaren, och ge upphov
till buksmärtor, yrsel, kallsvett och all-
mänpåverkan på grund av blödning i

bukhålan och att detta då
kräver operation. 

Hon informerade också
om att de därför måste följa
nivån av graviditetshormon
i blodet till dess att den inte
längre påvisades. Via telefon
informerades patienten den
22 mars om att prov, som ta-
gits två dagar tidigare, fort-
farande visade förhöjd nivå
på 7 092 IU/l, en klar sänk-
ning från den 13 mars. 

Ingen notering finns om
att patienten uppgivit buk-
symtom eller andra besvär.

Konservativ behandling
Gynekologen bedömde att patienten
tills vidare kunde behandlas konserva-
tivt då hennes S-hCG var i sjunkande
och hon inte uppgav några buksymtom.
Hon hade dessutom tidigare informe-
rats om att direkt ta kontakt vid bukbes-
vär. Patienten fick tid för en ny blod-
provstagning inplanerad.

Patienten kom dessförinnan in i blöd-

Kvinna i livsfara – drabbad av
utomkvedshavandeskap, inte missfall
Skulle kallats in för ny undersökning och förebyggande behandling

»Det hade varit
rimligt av gyneko-
logen att kalla in
kvinnan för ny
undersökning och
behandling för att
förebygga det
livshotande till-
stånd hon nu
hamnade i.«




