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Återföring 

Bristande information efter fotoperation 

Ärendet 
 
Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 10 december 2013 ett 
principärende rörande en kvinna som fick bristfällig information om 
hantering av stygn efter en poliklinisk fotoperation på Aleris specialistvård 
Sabbatsberg. Kvinnan var orolig för stygnen efter operationen och det var 
svårt för henne att få rätt information om hur såret på hennes fot var sytt. 
 
Förvaltningen fann det angeläget att patienter blir korrekt informerade.   
Kvinnan och den behandlande läkaren var inte av samma uppfattning 
gällande vilken information som gavs efter operationen. Eftersom det är av 
yttersta vikt att patienter förstår den information som ges efter en operation 
kan det, för att undvika missförstånd, vara bra att komplettera den 
muntliga informationen med skriftlig information. Det hade även 
framkommit att det hade varit svårt för kvinnan att per telefon få klart 
besked från mottagningen gällande hennes eftervård. Det är viktigt att en 
patient som behöver information lätt kan få besked från mottagningen. God 
vård ska vara lätt tillgänglig samt samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 mars 
2014. 

Återföring 
Styrelsen för Aleris specialistvård har med anledning av detta 
principärende inkommit med bifogad återföring. Av återföringen framgår 
att de genomfört en genomgripande omorganisation av verksamheten vid 
Sabbatsberg under 2013. Denna utveckling har lett till att man fokuserat på 
patientinformation som numera alltid lämnas skriftligt till patienten i 
samband med utskrivning. Betydelsen av ett bra utskrivningssamtal har 
också betonats. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen är tacksam för de åtgärder som har vidtagits och hoppas att 
de ska leda till att korrekt och relevant information ges till patienter i 
samband med behandling på mottagningen. 
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Konsekvenser för patientsäkerhet 
De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att förbättra patientsäkerheten 
genom att patienten får korrekt information på ett heltäckande sätt och 
känner sig trygg.  
 
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några konsekvenser för 
jämställd och jämlik vård. 
 
Miljökonsekvenser 
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser 
genom att. 

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

styrelsen för Aleris specialistvård 

- 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.  

 
 
Staffan Blom  
Förvaltningschef  
 

Bilaga 1 Återföring från Aleris specialistvård  
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