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Lex Maria: Fördröjd diagnos av
tarmcancer
En äldre patient i länet fick en fördröjd diagnos på grund av bristande
följsamhet till standardiserade vårdförlopp och andra organisatoriska
faktorer. Patienten bedöms ha utsatts för risk för vårdskada och avvikelsen
har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Trots upprepade kontakter med vården har utredning och diagnostisering
försenats eftersom undersökningar till en början inte gett några tydliga
tecken på allvarlig cancersjukdom. Först efter ett halvår diagnostiserades
patienten med en ovanlig form av tarmcancer, som då visat sig vara
spridd. Patienten avled en tid därefter.
Tidigare diagnos hade sannolikt inte ändrat förloppet, men symptomen borde
lett till mer aktiva åtgärder.
___________________________________________________________________________
Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken
för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och
omsorg för granskning enligt lex Maria.
Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare.
Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada
eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med
lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att
lära av de misstag som görs.
Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar
Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.
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