
 

 

 
 
 

Information till vårdgivare i Euro Accidents vårdgivarnätverk, april 2015: 
 
PILOTSTUDIE 
– OBEROENDE MEDICINSK GRANSKNING 

BAKGRUND 

Vi har under de senaste åren sett att antalet operationer ökat mer än förväntat, samtidigt som 
europeiska studier visat på en förekomst av icke medicinskt motiverade ingrepp och 
behandlingar inom sjukvården. Euro Accident, Länsförsäkringar, SEB och Skandia och har därför i 
ett gemensamt initiativ låtit genomföra en oberoende medicinsk granskning av ett antal 
ortopediska operationer. 

 
Vår studie har inte föranletts av misstanke mot eller bristande förtroende för våra 
vårdgivarnätverk som grupp eller någon enskild vårdgivare, utan är en naturlig del i vårt ständigt 
pågående arbete med att kvalitetssäkra den vård vi förmedlar till våra kunder. 

 
OMFATTNING OCH URVAL 

Euro Accident, Länsförsäkringar och SEB har bidragit med sammantaget cirka 350 slumpvis 
utvalda, redan genomförda, fall av knä-, axel-, höft- och ryggoperationer. 

 
PROCESS 

Den oberoende medicinska granskningen har genomförts av AMR (Advanced Medical Reviews) i 
samarbete med en svensk expertgrupp under ledning av professor Olle Svensson. De svenska 
och internationella specialistläkarna har studerat journaler för genomförda operationer och 
lämnat en second opinion avseende om ingreppet varit medicinskt motiverat eller inte. 

 
RESULTAT 

Resultaten av studien, som kom oss tillhanda den 19 mars, visar att samtliga försäkringsbolag 
som bidragit med fall i stor utsträckning har beviljat operationer som enligt den oberoende 
medicinska granskningen inte varit medicinskt motiverade. Den oberoende medicinska 
granskningen var av en annan uppfattning än behandlande läkare i mer än 50 procent av de 
studerade fallen. Man bör dock notera att diskrepansen mellan behandlande läkares utlåtande 
och oberoende medicinsk granskning till viss del kan förklaras av bristfälliga journaler och 
bristande dokumentation. 

 
SLUTSATS 

Studien ger en tydlig signal om att det finns anledning för oss att arbeta vidare med detta och se 
över våra rutiner när det gäller att säkerställa att våra kunder alltid får medicinskt motiverad vård. 
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