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Enligt sändlista

Vårdgivare
Landstinget Kronoberg, Vuxenpsykiatrin

Anmälare
Närstående
Anmälarens datum 2010-07-28

Ärendet
Anmälan om fel i vården avseende självmord

Socialstyrelsens beslut
Ärendet avslutas.

Bakgrund
Ni har anmält legitimerade läkarna Nils Lindgren, Lars Neuman och
Bernard Willems, legitimerad psykolog/psykoterapeut Edith Koczkas
samt verksamhetschef Solveig Svensson till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN) eftersom ni anser att det har begåtts fel och
misstag av Vuxenpsykiatrin i Kronoberg i samband med en 47-årig
mans självmord.
Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. I 5
p. i övergångsbestämmelsen till patientsäkerhetslagen anges att HSAN
ska till Socialstyrelsen överlämna handlingarna i ärenden om disciplinpåföljd som inletts hos nämnden före den 1 januari 2011 och som ännu
inte avgjorts.
Händelseförlopp
Patienten remitterades den 27 maj 2010 från primärvården för ställningstagande till inläggning. Efter ett dygns inläggning skrevs patienten
ut och det bedömdes att vården kunde fortsätta i öppen form. Samma
dag kontaktades psykiatrin av anhöriga som var oroliga för patienten,
eftersom de uppfattade att han hade självmordsavsikter. Ansvarig läkare begärde polishandräckning till akutmottagningen, vilken senare avSOCIALSTYRELSEN
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lystes. Dagen därpå önskade patienten återigen kontakt med psykiatrin
och han erbjöds tid den 31 maj 2010. Patienten lades in på privat behandlingshem den 31 maj 2010. Morgonen efter upptäcks att patienten
har en sårskada varefter han avlider.
Underlag
Närståendes anmälan med bilagor till HSAN samt yttranden
Kopia av patientens journal
Yttrande från Nils Lindgren
Yttrande från Lars Neuman
Yttrande från Bernhard Willems
Yttrande från Edith Koczkas
Yttrande från Solveig Svensson
Kommunicering av förslag till beslut har skett till anmäld personal samt
till anmälarna. Yttrande har inkommit från Solveig Svensson. Hon anför att Edith Koczkas träffade patienten i sin privata psykologverksamhet. Solveig Svensson anför vidare att det borde framgå av det här beslutet om Socialstyrelsen inte finner skäl att kritisera henne.
Yttrande har vidare inkommit från anmälarna som bl.a. anför att patienten skrevs ut och inte begärde att bli utskriven. Vidare poängterar de att
de inte har någon som helst tilltro till Lars Neuman och anser att han
borde få prövotid. I övrigt har det inte inkommit några yttranden inom
föreskriven tid.

Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
6 kap. 1-2 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659)
3 kap. patientdatalagen (2008:355)
Socialstyrelsens bedömning
De omständigheter som framgår av er anmälan har redan granskats och
kritiserats av Socialstyrelsen i ärende, med diarienummer 9.3.121937/2010. I det ärendet begärde Socialstyrelsen den 25 januari 2011
redovisning över vidtagna åtgärder. De åtgärder som redovisades
bedömdes dock inte vara tillräckliga för att komma till rätta med konstaterade brister. Socialstyrelsen fattade ett nytt åtgärdsbeslut den 30
juni 2011 och begärde att verksamheten skulle komma in med ytterligare återrapportering över vidtagna åtgärder. Denna redovisning inkom
den 12 augusti 2011. Socialstyrelsen bedömde i beslut den 19 september 2011 att relevanta åtgärder hade vidtagits.
Vad gäller berörd personals yrkesutövning så anser Socialstyrelsen att
det fanns stora brister i legitimerade läkaren Lars Neumans journalan-
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teckningar. När patienten initialt sökte vård i april 2010 saknades det
anamnes och tid för uppföljning. Det borde ha förts ett differentialdiagnostiskt resonemang med tanke på de symtom som patienten uppvisade. Patienten blev ordinerad läkemedel utan att det framkom förskrivningsorsak eller aktuell ordination. Några dagar senare kontaktade patienten Neuman och blev då ordinerad ytterligare läkemedel via telefon
utan personlig bedömning. I journalen saknades uppgifter om uppföljning, förskrivningsorsak och vidare planering.
Socialstyrelsen anser vidare att legitimerade psykologen Edith Koczkas
journalföring har brister. På grund av att det inte framkom uppgifter om
vilken behandling patienten fick eller vilka åtgärder som vidtogs och
planerades är det inte möjligt att utläsa vårdens resultat och kvalité
samt vilka ramar som gällde för den terapeutiska kontakten.
Vidare finner Socialstyrelsen det anmärkningsvärt att legitimerade läkaren Bernhard Willems återkallade polishandräckningen av patienten.
Hans bedömning av patientens psykiska status samt självmordsrisk
gjordes via telefon. Han hade inte tidigare träffat patienten och ansvaret
för patienten överläts till närstående.
Socialstyrelsen finner inte skäl att kritisera Nils Lindgren och Solveig
Svensson. Lars Neuman, Edith Koczkas och Bernhard Willems kan
däremot inte undgå kritik för sin hantering av ärendet. Socialstyrelsen
förväntar sig att de har tagit lärdom av händelsen och i framtiden vinnlägger sig om att arbeta med den noggrannhet och omsorg, som patientens tillstånd kräver. Socialstyrelsen finner inte skäl att göra anmälan
om prövotid eller deslegitimation till HSAN.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Christina Carlsson. I
den slutliga handläggningen har inspektören Hel6le Lundbladh deltagit. Inspektören Victor Johansson har varit föredragande.

För Socialstyrelsen
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