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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.86
Datum: 2017-06-21
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Fredriksson
E-post: asa.fredriksson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Lex Maria
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett en händelse som avvikelserapporterats och som även
inkommit som ett enskilt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg. En patient på
äldreboendet uttrycker smärta och nedsatt rörlighet i axeln. Vid röntgenundersökning konstateras
fraktur samt subluxation av clavikel.
Enligt 4 kap. 2 §, SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, skall vårdgivaren anmäla om en patient i samband med
undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt
begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.

Åsa Fredriksson
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Bakgrund
Patienten har på något sätt ådragit sig en omfattande skada i vänster axel. Trots journalgranskning,
intervjuer och samtal med tjänstgörande personal, samtal med patienten, samtal med närstående
(dotter) har bakomliggande orsak till skadan inte kunnat identifierats. Två olika scenarier har
utgjort utredningens grund. Dels utifrån hypotesen att patienten vid egna sociala aktiviteter ådragit
sig skadan, och dels utifrån hypotesen att patienten blivit förflyttad/mottagit omvårdnadsinsatser
från personal utförda på ett ej korrekt sätt enligt genomförandeplanen.
Om skadan som patienten ådragit sig är till följd av eventuell vårdslöshet eller försummelse kan
bakomliggande orsak till skadan peka på brister i följsamhet till rutiner/genomförandeplanen,
brister i rapportering av avvikelser, brister i kompetens samt brister i bemötande.
Då patienten vid samtal vittnar om att h*n ibland känner otrygghet med omvårdnadspersonalen
vid förflyttningar och andra omvårdnadsmoment, blir bedömningen att skadan misstänks uppstått
vid eventuell vårdslöshet vid förflyttning.
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