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Återföring 

Bortglömd på akutmottagning 

Ärendet 
 
Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 21 maj 2015 ett 
principärende rörande en kvinna och hennes son som hamnade på en 
akutmottagning då kvinnan råkat ut för en misshandel på öppen gata. 
Kvinnan transporterades i ambulans i sällskap med hennes son som 
lovades uppföljning av krishanteringsteam eller kurator. Hon och sonen 
glömdes dock bort av personalen i flera timmar och varken kvinnan eller 
pojken fick någon uppföljning av en kurator eller ett krishanteringsteam. 
 
Förvaltningen ansåg det beklagligt att varken mamman eller barnet hade 
fått uppföljning av krishanteringsteam eller en kurator vilket medfört att 
kvinna eller hennes son inte fått information, råd och stöd för att bearbeta 
sina svåra upplevelser för att risken för framtida besvär kunde minimeras. 
Dessutom hade man inte satt barnets bästa i främsta rummet vilket 
Barnkonventionen kräver. 
Sjukvården hade genom sina yttranden lovat att man skulle se över sina 
rutiner avseende barn som misstänks fara illa utifrån händelser vid våld 
eller annat akut medicinskt sjukdomstillstånd hos en patient med barn i 
bilden. 
Förvaltningen önskade dessutom en redogörelse för hur sjukhuset 
säkerställer att gällande rutiner följs oavsett om det hög eller låg belastning 
på akutmottagningen respektive vårdavdelning. 
 
Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 
september 2015. 

Återföring 
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har med anledning av detta 
principärende inkommit med bifogad återföring. Av återföringen framgår 
att Öron-Näs och halskliniken upprättat lokal riktlinje med handlingsplan 
för omhändertagande av patient och anhörig inklusive barn som utsatts för 
och/eller bevittnat våld.  
Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har 
upprättat två handlingsplaner för barn respektive vuxna. Sedan tidigare 
finns riktlinjer på akutmottagningen i Solna. I denna framgår hantering 
under jourtid. Slutligen finns en särskild checklista gällande barn som 
närstående som finns på sjukhusets intranät. 
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Den aktuella händelsen har återförts till omvårdspersonal och läkare vid 
flera tillfällen. I samband med detta har rutiner gåtts igenom och 
föreläsningar hållits. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen finner att de redovisade åtgärderna ger goda förutsättningar 
för att barn och vuxna i framtiden kommer att erhålla snabb krishantering i 
de fall de har råkat ut för våldsamma händelser. 
 
Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas öka patientsäkerheten genom att barn 
som bevittnat våld får en snabb krishantering vilket förhoppningsvis leder 
till att barn får färre bestående men av traumatiska upplevelser.  
 
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att barn och vuxna får 
jämställd och jämlik vård. 
 
Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas medföra mindre koldioxidutsläpp då 
krishanteringen ges på sjukhuset och i omedelbar anslutning till en 
traumatisk händelse vilket medför att patienterna inte behöver söka 
krishantering någon annanstans i länet som då kan kräva mera transporter. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta att 
- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till 

styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande till 
enheten för kvinnor, barn och asyl vid Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen för kännedom  

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till anmälaren 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkommen återföring till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 
kännedom.  

 
 
Eva Ljung 
Förvaltningschef  
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Bilaga: 

1/ Yttrande från Karolinska universitetssjukhuset 
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