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Återföring                

 

Väntat åtta år på operation     

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett 
principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.  

Patientnämnden tyckte att det är ytterst anmärkningsvärt att aktuell patient 
inte hade fått behövd vård på flera år och att ingen hade tagit ansvar för pa-
tientens situation. Patienten hade inte erhållit en god vård enligt hälso- och 
sjukvårdslagens definition och aktuella vårdgivare hade inte samverkat på 
ett godtagbart sätt. Nämnden undrade vilka rutiner Karolinska Universi-
tetssjukhuset har för samverkan och hur man såg till att dessa följs. Vidare 
önskades svar på hur man ser till att gällande remissregler följs, att det 
finns rutiner för hur fördröjt eller uteblivet remissvar åtgärdas samt hur 
man säkerställer att åtgärder verkligen vidtas om svaret på en remiss dröjer 
eller uteblir. Nämnden undrade även hur man säkerställer att vårdgarantin 
efterlevs. 

I detta fall hade åren gått, utan att sjukhuset hade säkerställt att patienten 
fått behövd vård. Nämnden önskade att sjukhuset snarast såg till att patien-
ten fick behövd vård. Patienten hade framfört att han inte var främmande 
för att erhålla vård utomlands om operationen inte kunde ske omgående på 
ett betryggande sätt i Sverige. 

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 de-
cember 2013. 

Återföring 

Karolinska Universitetssjukhuset (KS) har med anledning av detta principä-
rende inkommit med bifogad återföring. Av återföringen framgår att sjuk-
huset har tydliga styrande riktlinjer kring remisshantering samt att dessa 
kompletteras med lokala rutiner som fastställs av respektive verksamhets-
chef. Man har lyckats få kontakt med en urolog i London som säger sig vara 
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villig att åta sig fallet. Man planerar att denna urolog ska komma till Sverige 
i början av 2014 för att genomföra ingreppet. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen finner att de åtgärder som redovisats i återföringarna ska 
leda till att aktuell patient får behövd vård. Ärendet kan avslutas när man-
nen har fått detta. 

Konsekvenser för patientsäkerhet 

De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att förbättra patientsäkerhet-
en.  

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 

Om alla patienter får behövd vård oavsett var kompetens på området finns 
medför detta positiva konsekvenser för jämställd och jämlik vård.  

Miljökonsekvenser 

De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.  

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till styrel-
sen för Karolinska Universitetssjukhuset när aktuell patient har fått be-
hövd vård 

- 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 sjukvårdsnämnden för kännedom. 

 

 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 

 

 

Bilaga 

1. Återföring från KS 
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