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Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende 
utebliven ambulanstransport av svårt sjuk patient. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar ärendet med kritik 
mot medicinskt ansvarig ambulanspersonal . 

Skälen för beslutet 
IVO finner i huvudsak två skäl att rikta kritik. 

• IVO riktar kritik mot  för att ha utsatt patienten 
för en risk genom att fatta beslut om förändrad vårdnivå utan att 
ha undersökt patienten i tillräcklig omfattning. 

• IVO riktar kritik mot  för att ha underlåtit att 
dokumentera. 
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Otillräcklig undersökning av patienten inför beslut om förändrad 
vård nivå 
Ambulanspersonalens uppgift är att utifrån anamnes, kroppslig 
undersökning och kontroll av vitala parametrar, prioritera patienten till 
rätt vårdnivå för bästa möjliga vård. En bedömning i frågan om 
transportsätt till vårdinrättning ska göras utifrån en helhetsbedömning 
av patientens aktuella hälsotillstånd och behov av vård/övervakning 
under transport. Ett beslut om förändrad vårdnivå, exempelvis val av 
annat transportsätt än ambulans, kan innebära patientsäkerhetsrisker 
som måste tas i beaktande. Det som bör vägas in i bedömningen är 
risken för ett försämrat tillstånd hos patienten och den 
handlingsberedskap som kan komma att krävas. Arbetet i 
ambulanssjukvården ska karakteriseras av teamwork så att arbetslagets 
medlemmar samråder, stödjer och hjälper varandra. När en ambulans 
bemannas av två sjuksköterskor så har den som vårdar patienten det 
huvudsakliga medicinska ansvaret. 

Då det helt saknas dokumentation från vårdtillfället, så kan inte IVO 
tolka det på annat sätt än att patienten inte blivit undersökt i tillräcklig 
omfattning inför beslut om förändrad vårdnivå. Patienten har utsatts för 
en risk och har inte fått den sakkunniga och omsorgsfulla hälso- och 
sjukvård som patienten har rätt till enligt 6 kap. 1 § PSL. 
Verksamhetens behandlingsriktlinjer och verksamhetens regler har 
enligt yttrande från verksamhetschefen inte följts. Även om det är 
vårdgivarens ansvar att säkerställa att verksamhetens personal arbetar i 
enlighet med de rutiner och processer som finns så framgår det av 6 
kap. 2 § PSL att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv 
bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. 

Avsaknad av dokumentation 

Det saknas dokumentation från aktuellt vårdtillfälle vilket är i strid mot 
gällande lagstiftning.  har enligt yttrande ingen 
förklaring till varför. Enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen ska det vid vård 
av patienter föras patientjournal. Syftet med att föra en patientjournal är 
enligt 2 § samma lag, att bidra till en god och säker vård av patienten. 

Övrigt bifynd 
I IVO:s utredning har det framkommit att  utgett sig för 
att vara legitimerad sjuksköterska trots avsaknad av examen för yrket. 

 saknar således behörighet och möjlighet att erhålla 
legitimation. Att obehörigen använda en skyddad yrkestitel är en 
allvarlig överträdelse av bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ PSL och 
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kommer att hanteras av IVO i ett särskilt ärende. 

Tillämpliga bestämmelser 
4 kap. 5, 6 §§och 6 kap. 1, 2 §§ PSL 

3 kap. 1, 2 §§ patientdatalagen (2008:355), PDL 

Bakgrund och beskrivning av ärendet 

I klagomålet framgår att patienten hade börjat kräkas tidigt på 
morgonen och efter att ha varit i kontakt med sin diabetessköterska 
väcktes misstanke om ketoacidos (frisättning av ketonkroppar vid brist 
på insulin som gör att blodet blir surt). Efter att patienten kontrollerat 
ketoner i blodet tillkallades ambulans. Patienten kräktes vid minsta 
rörelse och hade ingen egen bil att tillgå. När ambulanspersonalen kom 
nekades patienten ambulanstransport. Patienten var blek och kunde inte 
prata ordentligt på grund av muntorrhet. Patienten var enormt törstig 
men så fort hon drack så kräktes hon. Den hjälp som patienten fick var 
kräkpåsar utifall patienten skulle kräkas i bilen som vid tillfället inte 
fanns på plats utan var på väg. Patienten blev vid ankomst till 
akutmottagningen snabbt omhändertagen och transporterades sedan 
vidare till intensivvårdsavdelning. 

Underlag 

Följande underlag ligger till grund för beslutet. 

• Anmälan som kommit in till IVO den 6 april 2015. 

• Kopia av ambulansjournal från vårdtillfället den 9 december 2014. 

• Yttrande från berörd ambulanspersonal. 

• Yttrande från verksamhetschef för prehospitalt länscentrum. 

• Svarsskrivelse från Socialstyrelsen på sökning om legitimerad hälso
och sjukvårdspersonal. 

Synpunkter på förslag till beslut 
Anmälaren, vårdgivaren och berörd hälso- och sjukvårdspersonal har 
fått möjlighet att lämna synpunkter på IVO:s förslag till beslut. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Detta beslut får enligt 10 kap. 13 § PSL inte överklagas. 
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Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Marie Åberg. I den 
slutliga handläggningen har inspektören Therese Andersson Olin 
deltagit. Inspektören Andrea Blömer har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

~;J;g 
Marie Åberg 

Andrea Blömer 
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