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Introduktion
Patienter som drabbas av en undvikbar vårdskada i Sverige kan ha rätt till ekonomisk
ersättning enligt patientskadelagen. Patientförsäkringen Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF) arbetar aktivt med patientsäkerhet och ger feedback till sjukhus
och andra vårdenheter baserat på data från inkomna försäkringsärenden. Det finns dock få
studier som visar hur stor andel av alla vårdskador som rapporteras till LÖF. Syftet med
denna studie var att undersöka rapporteringsgraden av vårdskador efter höftledsplastik till
LÖF. Vår hypotes var att många vårdskador som inträffar inom 90 dagar efter operation
aldrig anmäls till LÖF.

Patienter och metoder
VARAstudien (VAlidation of Registry data after total hip Arthroplasties) är en
landsomfattande retrospektiv kohort studie på 2800 primära höftplastiker där ICD10
kodningen från slutenvårdstillfället anger misstanke om vårdskada. Vårdskador identifieras
genom retrospektiv journalgranskning. Patientunderlaget i denna preliminära rapport
bestod av 143 slumpvis utvalda patienter som genomgått höftledsplastik på Danderyds
sjukhus mellan 2009 och 2011. De identifierade vårdskadorna jämfördes därefter med
LÖFs databas för att se hur många patienter som anmält en skada till LÖF.

Resultat.
I de 143 granskade journalerna hittades 106 vårdskador. Endast sju (6.6%) av dessa var
anmälda till LÖF.
Diskussion.
Merparten av patienter som drabbas av en vårdskada anmäler aldrig skadan till LÖF, och
går därmed miste om ersättning som de kan vara berättigad till. På grund av
underrapportering måste försiktighet iakttas när slutsatser angående vårdskadepanoramat
dras från försäkringsärenden.
Konklusion
Ett system som inte kräver en separat anmälan för varje enskild vårdskada, skulle kunna
bidra till att öka rapporteringsgraden.

