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Lex Maria: Missade skada på ryggmärgen
En skada på ryggmärgen efter en smäll i bakhuvudet missades.
Ett barn fick en smäll i bakhuvudet av en gunga på en lekplats. Hen uttryckte
direkt att hen inte kunde röra armar och ben. Barnet undersöktes på en
akutmottagning i länet och personal såg en förändring i nacken som tolkades
som gammal, men man ville följa upp den med en magnetröntgen inom
kommande veckor.
Patienten lades in för övervakning och hade samma kväll fortsatt svårt att
röra armar och ben. Beslut togs att en magnetröntgen skulle utföras
morgonen efter. Den visade på en skada på ryggmärgen som krävde en
kirurgisk åtgärd.
___________________________________________________________________________
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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