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Vare sig barnmorskan frias eller fälls 
av domstolen kan Ivo lämna över 
ärendet till Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd. Där fattas beslut om 
eventuell prövotid eller återkal-
lande av legitimationen, det system 
som fi nns inom ramen för patient-
säkerhetslagen för att se till att 
brottsdömda, grovt oskickliga och 
riskpersoner inte arbetar i vården.
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Kan barnmorskans misstag 
under förlossningen vara 
ett brott? Hennes ansvar för 
barnets död prövas nu i 
Attunda tingsrätt. 

 I tingsrätten möts 
åklagaren, barnmorskan, 
hennes försvarsadvokat, 

vittnen och experter inför 
en domare och tre politiskt 

tillsatta nämndemän. Do-
maren och nämndemän-
nen beslutar om domen.

Inspektionen för vård och omsorg, 
Ivo, har tillsynsansvar utifrån 

bland annat patientsäkerhets-
lagen. När lex Maria-anmälan 
kom till Ivo från Danderyds 
sjukhus granskades händ-
elsen. I beslutet får vård-

givaren kritik för bristande 
utredning, bland annat vad 

gäller riskbedömning av den fö-
dande och av kommunikationen 

mellan barnmorska och läkare. 
Ivo öppnar ett nytt ärende för att 

granska bristerna.  

Ifall Ivo har skälig misstanke om att 
hälso- och sjukvårdspersonal i yrkes-
utövningen har begått ett brott som 
kan ge fängelse ska en anmälan till 
åtal göras. I fallet med barnmorskan 
har Ivo inte ansett att det fi nns 
grund för en sådan anmälan. 

VAD HAR 
HÄNT?

IVO KRITISERAR 
VÅRDGIVAREN

 Barnmorskan 
polisanmäls 
av Karolinskas 
neonatalklinik. Då 
kan hennes ansvar för 
barnets död prövas 
utifrån brottsbalken 
och straff  utdömas. 

 Polisanmälan tas 
om hand av en vård-
åklagare. Det fi nns 16 
stycken, specialiserade 

för att kunna hantera 
även medicinska frågor. 

 En förundersök-
ning görs. Då för-
hörs alla inblandade.  Vårdklagaren be-

dömer att barnmorskan har 
vållat barnets död genom 

att vara oaktsam då hon gav 
fel läkemedel, inte larmade 

läkaren och inte informerade 
kolleger om den felaktiga 

medicineringen. Åtal väcks.

 Barnmorskan 
erkänner att hon 
gjort fel men för-
nekar brott. Bland 
annat säger hon 
att det förväxlade 
läkemedlet låg fel i 
läkemedelsvagnen.
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