
"' 

/r-'\ 
inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning syd 
Lena Åkesson 
lena.akesson@ivo.se 

Huvudman 
Region Skåne 
J A Hedlunds väg 
291 89 Kristianstad 

Vård givare 
Skånevård sund 
VO Närsjukvård nordväst 
Lasarettet i Landskrona, Box 514 
261 26 LANDSKRONA 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
 

Anmälare 
Verksamhetschef Jonas Tengsmar 
Skånevård sund 
VO Närsjukvård nordväst 
Lasarettet i Landskrona, Box 514 
261 26 LANDSKRONA 

Ärendet 

BESLVT 

2014-04-04  

Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersönal, Höganäs, gällande förskriv
ning av läkemedel 

Beslut 
Ärendet avslutas. 

Bakgrund 
Anmälan kom in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 15 
januari 2014. Av anmälan framlrnm att  

var anställd som AT-läkare vid Skånevård Sund i Landskrona. 
Verksamhetschefen Jonas Tengsmar (JT) skrev i sin anmälan bl.a. att 

 hade brister i journalföringen och brister i Iäkemedelsförskrivning-
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en. Det framkom även att  varit sjuk i perioder och att han brustit i 
hanteringen av sin sjukskrivning gentemot arbetsgivaren. 

Cirka en månad efter det att anmälan inkom till NO kom det in ene
post från Apoteket Hjärtat i Väla centrum. Av denna e-post framkom 
att  skrev ut särskilda läkemedel till sig själv med en gruppför
skrivarkod för läkare. Farmacianasvarig uppgav att  använt denna 
kod i flera års tid och ställde en fråga dels om hur länge han fick an
vända sig av gruppförskrivarkoden, dels om när  skulle få en egen 
kod. 

Underlag 

• Handlingar från vårdgivaren/arbetsgivaren 

• Uppgifter från Socialstyrelsens behörighetsregister 

• Telefonsamtal, Medicinska fakulteten i Lund 

• Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat 

• Begäran om yttrande från  samt mottagningsbevis 

• Kopia av e-post från vårdgivaren, avseende kommunicering 
med  

Redovisning av tillsyn 

Handlingar från vårdgivaren/arbetsgivaren 
Av handlingarna framkom att  initialt anställdes i Region Skåne den 
1 december 2010 t.o.m. den 31 maj 2012 som underläkare med place
ring som allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare) under utbildning. Av 
handlingarna framkom att hans anställning inom Region Skåne förnya
des vid fyra tillfällen därefter (den senaste anställningshandlingen har 
inte inkommit till IVO). Av vårdgivarens/arbetsgivarens s.k. Ladok
utdrag från Lunds Universitet den 24 augusti 2009 framgår att  full
följt 7 terminer på Läkarutbildningen. 

Av vårdgivarens/ arbetsgivarens dokumentation i : s rehab-journal 
framkom att  under anställningen haft omfattande sjukfrånvaro. Av 
anteckning den 16 september 2013 framgår att man vid kontroll av hans 
diktat i patientjournalerna fann att det saknades diktat för 50 patienter. 
Vårdgivaren vidtog åtgärder genom att lägga om :s schema för att 
göra det möjligt för honom att komma ikapp. Av anteckning den 21 
oktober 2013 framgår att man funnit att förskrivit narkotiska läke
medel till sig själv och av anteckning den 12 november 2013 framgår 
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att han vid ett tillfälle i mars 2013 varit inne i sin egenjournal och att 
han sjukskrivit sig själv. 

Uppgifter ur Socialstyrelsens behörighetsregister 
 finns inte med i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso

och sjukvårdspersonal. Det finns inte heller någon ansökan om legiti
mation registrerad enligt det svar som IVO mottog från Socialstyrelsen 
den 17 januari 2014. 

Telefonsamtal, Medicinska fakulteten i Lund 
Den 13 februari 2014 uppgav Medicinska fakulteten i Lund, på IVO: s 
begäran, att  påbörjade läkarutbildningen år 2003, att han slutfört 7 
terminer, att han inte avlagt examensprov och att han inte heller begärt 
examens bevis. 

Den 21 mars 2014 uppgav fakulteten på IVO: s begäran, att  varken 
hade ansökt om studieuppehåll eller avbrott i studierna. Vid sökning i 
det nationella registret fanns inte någon uppgift om att  studerat vid 
någon annan medicinsk fakultet i Sverige. 

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat 
Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap
persrecept till sig själv genom att använda en gruppförskrivarkod för 
nyutexaminerade läkare med placering inom Region Skåne och att ar
betsplatskoden som användes avsåg Medicinska kliniken, lasarettet i 
Landskrona. Det som förskrevs enligt receptet var ett narkotiskt bero
endeframkallande läkemedel. Receptet kunde och hade expedierats fyra 
gånger. Det hade expedierats med så täta intervall att ett intag av upp 
till 14 stycken tabletter per dygn blev möjlig. Den maximala dosen av 
läkemedlet är enligt F ASS är 8 stycken tabletter per dygn. 

Begäran om yttrande från  samt mottagnings bevis 
IVO skrev till  den 17 febrnari en begäran om att han skulle komma 
in med uppgift om det totala antalet terminer som han slutfört på läkar
utbildningen och vid vilka medicinska fakulteter han studerat, uppgift 
om när och till viken fakultet som han hade lämnat in ansökan om 
och/eller fått utfärdat examensbeviset från. Av begäran framgick att 
uppgifterna skulle lämnas in till IVO senast den 3 mars 2014. Av mot
tagningsbeviset framgick att det rekommenderade brevet hämtades ut 
den 4 mars 2014 av  och av den anledningen skulle han senast den 
25 mars 2014 komma in med begärda uppgifter till IVO.  har inte 
kommit in med de uppgifter som begärts. 
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Kopia av e-post från vårdgivaren, avseende kommunicering med  
Av kopiorna framkom bl.a. att vårdgivaren den 7 februari 2014 bad  
att skicka in kopia av sitt examensbevis. 

Skälen för beslutet 
Tillämpliga bestämmelser 
3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 

2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förord
ande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare 

Bedömning 
Behörighet att utöva läkaryrket 

Av 2 § andra stycket SOSFS 2000:6 framgår att den som avlagt lä
karexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land eller av Socialstyrel
sen föreskrivits allmäntjänstgöring som villkor för legitimation får an
ställas som läkare för allmän tjänstgöring eller med ett vikariatsförord
nande. 

Av fjärde stycket samma författning framgår att den som genomgår 
medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet och har fullbordat 
studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och 
prov får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Om 
vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den ni
onde terminen krävs godkänd kurs och godkänt prov i detta ämne. 

IVO: s utredning har visat att  inte uppfyller de krav som ställs för 
att han ska vara anställd som A T-läkare. Uppgift från Medicinska fa
kulteten i Lund har givit vid handen att endast fullföljt sju terminers 
studier på läkarutbildningen. Innebörden av de handlingar som kommit 
in från vårdgivaren/arbetsgivaren Region Skåne och som låg till grund 
för : s anställning är att  inte heller var behörig att utöva läkaryr
ket. 

Vårdgivarens ansvar 
Av 3 kap. 1 § PSL framgår att vårdgivaren ska planera, leda och kon
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. 

 har trots avsaknad av behörighet att utöva läkaryrket anställts den 1 
december 2010 i Region Skåne som underläkare med allmän tjänstgö
ring. Anställningen har förlängts vid minst 4 tillfällen och pågått under 
flera års tid. I samband med anställningen har  tilldelats en grupp
förskrivarkod för nyutexaminerade läkare och en arbetsplatskod. Med 
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stöd av koderna har han förskrivit läkemedel inte bara till patienter utan 
även till sig själv. IVO: s utredning har visat att  förskrivit narko
tiska läkemedel för eget bruk och hämtat ut dessa med ett intervall som 
medger en konsumtion överstigande rekommenderad dos enligt FASS. 
Avseende förskrivningen av läkemedel till andra har vårdgivaren upp
märksammat att  förskrivit Cytostatika till enskild patient utan att 
kontakta erfaren specialist inom området. Vårdgivaren har även konsta
terat att  brustit i patientjoumaldokumentationen. 

Vårdgivaren har således identifierat flera brister i :s yrkesutövning 
och därför anmält honom till IVO för granskning. IVO konstaterar dock 
att det är själva anställningen av , som underläkare med allmän 
tjänstgöring i Region Skåne, som utgör grunden till att han är att be
trakta som en risk för patientsäkerheten. 

Det är vårdgivarens ansvar att kontrollera att rätt underlag finns innan 
man fattar beslut om anställning av läkare. IVO är mycket kritisk till 
den hantering som Region Skåne ansvarat för vid tillsättning och för
längning av tjänst avseende , eftersom man inte kontrollerade och 
följde upp att  hade nödvändig utbildningsnivå och att han hade ett 
utfärdat examensbevis för läkare som krävdes för anställningen. 

Med anledning av vad som ovan redovisats kommer IVO att öppna ett 
ärende för att granskning av hälso- och sjukvårds-verksamheten i Reg
ion Skåne. Granskningen ska främst inriktas på vårdgivarens skyldig
heter enligt 3 kap. PSL. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Christina Carlsson. I 
den slutliga handläggningen har rättsakkunnige Ingmar Hammer delta
git. Lena Åkesson har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

(:/t, het:~ 
Christina Carlsson 

Kopia till: 
Verksamhetschef Jonas Tengsmar 
Region Skåne 
Socialstyrelsen 
Läkemedelsverket 
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Lena Åkesson 
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