
 

 

KARLSKRONA LÄKAREFÖRENINGS 1424:e ORDINARIE MÖTE 
På Sjöofficersmässens lokaler den 7:e februari 2019. 
 
Vår nytillträdde ordförande Dag Benoni förklarar mötet öppnat. 
Föregående mötes protokoll läses upp.  
 
Dagens föreläsare Pelle Gustafsson är glad att göra comeback, han var föreläsare även på 
föreningens 1399:e möte. Pelle är ortoped som nu arbetar som chefläkare på LÖF, 
Landstingens patientförsäkringsbolag. LÖF ersätter patienter som fått en skada i vården som 
hade kunnat undvikas. LÖF bedriver också ett omfattande patientsäkerhetsarbete för att 
minska skador i vården.  
 
Pelle beskriver svensk sjukvård som isolerade öar av kompetens som patienten reser mellan, 
men vi i vården stannar gärna på vår ö. Mellan öarna är det strömt, blött och kallt och det är 
ofta här skador sker.  
 
Markörbaserad journalgranskning de senaste 5 åren har visat att antalet vårdtillfällen med en 
skada har minskat från 14 % till 10 %. En anledning är projektet med checklista Säker 
Kirurgi, som i studier har vistas minska 30-dagarsmortalitet med hela 20-25 %. Att arbeta 
med checklistor hjälper oss att inte glömma viktiga moment men öppnar också för 
kommunikation i teamet, att vi vågar säga ifrån. Ett annat lyckat projekt är NEWS, 
regelbundna kontroller gör att vi numera i högre grad upptäcker svikt i vitala funktioner och 
kan åtgärda dessa. Sen i höstas är detta uppdaterat till NEWS-2, med en obstetrisk version och 
till hösten kommer en pediatrisk version. 
 
Det är visat att ökad följsamhet till PM och rutiner skapar bättre patientsäkerhet.. Men när det 
inte finns PM så måste vi i sjukvården lösa problemet ändå, samma dag. Det kan bli både bra 
och dåligt. När det finns PM måste vi veta när situationen eller patienten gör att vi inte bör 
följa PM. Rådet från Pelle är: ”Följ PM till 100 %, men inte alltid” 
 
En svårighet med att ha ett bra säkerhetsarbete är att vi inte får några spännande historier att 
berätta, när vi är riktigt duktiga så händer ju inget. Men kom då ihåg: Du kommer aldrig få 
veta namnen på de patienter du inte skadar, men de kommer bli förälskade, föräldrar kommer 
gå på skolavslutningar och barn kommer få en möjlighet att lära känna sina morföräldrar. 
 
 
Förre ordförande Pähr Engström avtackas och kommer då med visdomsorden ”Marry a wife 
that is more clever than you”.  
 
Kvällens sponsor AGA informerade om den intelligenta syrgasflaskan LIV-IQ som kan larma 
och berätta hur länge gasen räcker. 
 
Vid protokollet 
Anna Westrup, vikarierande sekreterare Karlskrona läkareförening 


