Fejjl og
g uttilsig
gted
de hæn
h
dels
ser
rram
mmer og
gså pers
sonalett
– ssecond
d victim
ms i tra
aumattiske hændel
h
lsesfor
rløb
Jordemode
er Katja Sc
chrøder, Syddansk Uniiversitet forrsker i, hvo
ordan vi kan
n hjælpe
sundhedsp
personalet bedre, når der sker fe
ejl og utilsig
gtede hænd
delser i sun
ndhedsvæse
enet. Hun
peger på, at den nuv
værende ind
dsats er oftte mangelfu
uld, fordi su
undhedsperrsonalet føler sig
ensomme efter utilsig
gtede hænd
delser, og d
den tilgæng
gelige hjælp er utilstræ
ækkelig og tilfældig.
Den enkeltte kan føle skyld, skam og sorg over det, der
d er sket. Det kan ud
dvikle sig til stress,
eller man kan begynd
de at tvivle
e på sine eg
gne kompettencer efterfølgende.
" Vi tror, at vi
v er gode til
t at tale o m fejl – me
en
fo
orskning viser, at den
n enkelte offte føler sig
g alene og
b
bekymrer siig meget ov
ver, hvad k
kolleger tænker om
d
dem efter hændelsesfo
orløbet. Udttalelser og adfærd
frra kolleger kan forstæ
ærke følelse
en af skyld og /eller
g
give mindre
e selvværd"
", forklarer Katja Schrrøder.
F
Forløb med utilsigtede hændelserr kan ske fo
or alle, og
d
derfor vedrø
ører det os alle. Katja Schrøder pointerer,
p
a
at det ikke altid
a
er sort/hvidt, om
m der er tale
e om fejl i
fo
orbindelse med et utillsigtet hæn
ndelsesforlø
øb. Som
ssundhedsprrofessionel foretager m
man hver dag kliniske
sskøn, som nogle
n
gange
e kan vise ssig at være
e fejlskøn,
n
når man serr på det i bakspejlet. M
Men i selve
e
ssituationen – hvor man
n ikke kend
der udfalde
et – har
m
man handle
et ud fra de bedste skø
øn og den bedste
b
e
evidens. På den måde er der en iindlejret fejjlbarlighed
i de sundhedsvidenska
abelige fag.. En fejlbarlighed som
v
vi har ringe accept af i vores sam
mfund.
Katja Schrød
der, Ph.D, jord
demoder, Sydd
dansk
Universitet

kningsproje
ekt undersø
øger, hvord
dan man ka
an forebygg
ge "Second Victims"
Katja Schrrøders forsk
blandt perrsonalet, nå
år der sker traumatisk
ke hændelser. Vi skal undgå at m
medarbejde
erne bliver
ofre. De ka
an komme til at døje med udbræ
ændthed, sttress, depre
essive sym ptomer,
søvnproble
emer og i værste
v
fald PTSD. Dett kan foreko
omme i alle
e lægefaglig
ge specialer. Fejl og
utilsigtede
e hændelser kan generere tab af tro på egn
ne kompetencer, angstt, frygt, sky
yldfølelse
og vrede. I en nation
nal undersøgelse bland
dt jordemødre og føds
selslæger, h
hvor 1237 personer
deltog, havde 85 % været
v
invollveret i trau
umatiske fø
ødselsforløb
b, hvor der skete skad
de på mor
og/eller ba
arn. En del rapportere
ede om en h
højere forekomst af sø
øvnbesværr og depressive
symptome
er i tiden effter hændellsesforløbett, og halvdelen angav, at de hav
vde følt skyld over, at
det gik, so
om det gjorrde. En skyldfølelse, d
der ikke altid forsvandt, selvom o
omgivelsern
ne,
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herunder P
Patientomb
buddet, ikke
e fandt at m
man havde begået fejl. Det tyderr på, at ma
an dømmer
sig selv hå
årdest, og at
a man kan opleve at føle skyld uden
u
at hav
ve skyld.
"Hvad kan
n vi gøre ve
ed det?", sp
pørger Katja
a Schrøder. Og hun fo
ortsætter: ""Vi skal forstå, at det
er kan ske fejl – også selv om vii stræber efter nul
er et grund
dvilkår i sundhedsvæs
senet, at de
fejl, når vii går på arb
bejde. Vi sk
kal huske att være stolte af, at vi tør tage de
et ansvar på
p os, og
være stoltte af det arbejde, vi ud
dfører hverr dag. Samffundet ville
e være ilde stedt, hvis
s ikke de
sundhedsp
professione
elle turde ta
age den risiiko på sig og
o gå på arbejde".
På Odense
e Universite
etshospital er Katja Scchrøders forskergrupp
per ved at im
mplemente
ere og
evaluere e
et kollegialtt støtteprog
gram, ’The buddy stud
dy’. Støttep
programmett er et såka
aldt ’peer
support prrogramme’,, som bygger på, at g ruppen af kolleger
k
ska
al uddanne
es til at yde
kvalificeret støtte forr hinanden efter forløb
b med fejl og
o utilsigted
de hændelsser med
patientska
ade. ’The bu
uddy study’ køres som
m pilotproje
ekt på hhv. Fødeafdeli ngen og i FAM.
F
Målet
er, at den enkelte føller sig favnet, mødt m
med forståelse, anerke
endelse og lyttet til. Ærlighed,
Æ
omsorg, fæ
ællesskab og
o hjælp err vigtige forr at kunne bære det skete. At de
er sker en faglig
f
analyse, fa
aglig sparring, og at der
d opretho
oldes tillid til UTH-systemet.
Det nytterr med ledels
sesmæssig handling m
med fokus på tillid, retfærdighed
d, hjælp til at
a få det
fortalt, ro,, tid og en følelse
f
af, at
a man dele
er ansvarett. Det er ikk
ke nogens iindividuelle
e skyld.
dliggende årsager
å
til ffejl.
Der er mange bagved
"Det, der b
bliver efterspurgt, kan
n vi godt tillbyde som kolleger. Den psykiske
ke førstehjæ
ælp skal
gives af no
ogen, der har
h relationen. Det er noget, vi alle
a godt kan give andrre mennesker, hvis vi
er opmærk
ksomme på
å det", sige
er Katja Sch
hrøder.

Figur fra Ka
atja Schrøders
s op læg på arbejdsmiljøko
a
onferencen
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