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198 patienter tilbydes yderligere undersøgelse for at udelukke risiko for oversete
forandringer i tarmen

Bornholms Hospital har i januar 2017 indberettet en sag til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. kirurgisk kvalitet fra en af hospitalets læger. Den mest alvorlige del af
indberetningen drejede sig om tilfælde af oversete forandringer i tarmen, som senere
er blevet diagnosticeret som kræft. Hospitalet vil nu tilbyde 198 øvrige patienter yderligere undersøgelse for at udelukke risikoen for oversete forandringer i tarmen.

Undersøgelse og indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed
Sagen starter med flere patientklager, samt en undren fra kollegaer og afdelingsledelsen over en læges behandling af visse anallidelser. Dette gav anledning til at indskrænke vedkommendes arbejdsområde, sådan at en række operationer ikke længere
måtte udføres.
Ved en opfølgning medio august 2016 blev lægen tillige bedt om at ophøre med yderligere en behandlingstype, da afdelingsledelsen havde fundet 2 oversete kræfttilfælde
blandt den patientkategori. Det samlede operative virke blev desuden gennemgået af
den ledende overlæge. Gennemgangen viste en uacceptabel kvalitet og medio september 2016 blev lægen suspenderet fra tjeneste og afskediget. I januar 2017 blev sagen
indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed, som efterfølgende har modtaget relevant
journalmateriale m.v. for deres behandling af sagen.
Taskforce nedsættes for at afdække yderligere risiko
Ultimo januar 2017 blev afdelingsledelsen opmærksom på endnu et tilfælde af kræft,
som kunne være opdaget ved tidligere undersøgelse af patienten. Direktionen konkluderede på den baggrund, at der muligvis kunne være en risiko for, at forandringer i
tarmen var blevet overset hos flere patienter end de der var kendt ved indberetningen
til Styrelsen for Patientsikkerhed og iværksatte derfor tiltag for at klarlægge den risiko.
Den 3. februar indkaldte direktionen til en taskforce med deltagelse af hospitalets afdelingsledelse, Center for Sundhed, enhederne patientsikkerhed og sundhedsjura og
Center for Kommunikation. Taskforcens første møde var d. 7. februar 2017.

Analyse af risikoen
Taskforcen aftalte en fornyet gennemgang af de relevante patientforløb med det fokus
at vurdere om der i gruppen var patienter, som bør have et tilbud om yderligere undersøgelse. Tilbuddet skulle forebygge risiko for oversete forandringer i tarmen ved undersøgelse eller behandling af patienten. Forandringer i tarmen kan fx være forstadier
til kræft eller kræft.
Det blev aftalt, at gennemgangen skulle gennemføres både af afdelingsledelsen og af
en overlæge fra Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed. Gennemgangen skulle ske
uden unødig ventetid, men da risikoen ikke blev vurderet til at give umiddelbar fare,
kunne den udstrække sig over de næste uger.
Første gennemgang ved afdelingsledelsen blev afrapporteret til taskforcen d. 27. februar 2017. Anden gennemgang ved Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed blev afsluttet 8. marts 2017 og afrapporteret til taskforcen d. 13. marts 2017.
D. 20. marts 2017 er den endelige patientgruppe, som kan være berørt, opgjort til 198
patienter. Herudover er identificeret ca. 20 patienter med andre anallidelser, som efterfølgende vil tilbydes en ambulant kontrol, men som ikke er i ovennævnte risikogruppe.
Tiltag for at forebygge risiko
Taskforcen har d. 8. marts 2017 modtaget en anbefaling fra lederen af tarmkræftscreeningen om mulig tiltag. Anbefalingen indeholder bl.a. muligheden for at tilbyde screening af en afføringsprøve for blod med højere end vanlig følsomhed.
Taskforcen har på den baggrund i enighed besluttet at tilbyde 198 patienter en undersøgelse af deres afføring for blod. Analyseresultaterne fremsendes for hver enkelt til
afdelingens ledende overlæge. Patienter, hvor prøven er positiv indkaldes til en kikkertundersøgelse af tarmen.
Kommunikation
Hospitalet vil informere patienterne pr. brev vedlagt et prøvekit til indsendelse af afføringsprøve. I brevet er der desuden et telefonnummer til afdelingen, som patienterne
kan benytte til evt. spørgsmål.
De patienter, der udkommer med en positiv prøve indkaldes til en kikkertundersøgelse. De patienter, der udkommer med en negativ prøve orienteres om dette og om, at de
kan kontakte afdelingen, hvis de har symptomer eller ved spørgsmål.
Identificeres yderligere patienter, hvor forandringer i tarmen viser sig at have været
overset informeres de om patienterstatningsmuligheder.
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