
Bilaga 1. Sammanställning avvikelser 2021 
Diarienummer Verksamhet Händelse 

SSM2021-3682 Industri Vid radiografering av pannbotten i en sodapanna blir teknikern bestrålad.  

SSM2021-5492 Industri Nivåvakt är ej avskärmad vid servicearbete. 

SSM2021-6814 Industri Arbetstagare utsattes för läckstrålning med en stråldos (effektiv dos) på 1 mikrosievert på grund av oavsiktlig 
röntgenexponering. 

SSM2021-7658 Industri Radiograferare misstänker att röntgenröret var igång när de har närmat sig och vistats en tid i närheten av den. 

SSM2021-8053 Industri En cylinder med en strålkälla i densitetsmätare har ramlat ur sin behållare.  

SSM2021-1940 Nuklearmedicin Tre patienter injiceras med fel radiofarmaka. 

SSM2021-1942 Nuklearmedicin Ra-223-avfall och blyavfall hamnade på sjukhusets stora avfallshantering. Avfallet fick sorteras ut och kunde återbördas till 
nuklearmedicin.  

SSM2021-2165 Nuklearmedicin Två patienter som skulle göra lungscintigrafi fick fel radiofarmaka (Tc-99m Pulmocis istället för Tc-99m DMSA).  

SSM2021-2431 Nuklearmedicin Vid thyreoidearond ordineras dosen felaktigt till tre patienter. Dos som ska anges i aktivitet (MBq) ordineras i stråldos (Gy) 
och vice versa. 

SSM2021-2502 Nuklearmedicin Två Co-57 markörer saknas. 

SSM2021-3380 Nuklearmedicin Fel injektionsflaska vald med resultatet att två patienter administrerades med fel radiofarmaka (Tc-99m NephroMAG istället 
för Tc-99m perteknetat).  

SSM2021-5609 Nuklearmedicin Patientdatabasen har raderats utan föregående uppbackning. 

SSM2021-7462 Nuklearmedicin Injektion av radiofarmaka uppdraget i en spruta med aktivitet 162 MBq Tc-99m hamnade extravasalt.  

SSM2021-7720 Nuklearmedicin En markör som används för markering i nuklearmedicinska bilder har förvunnit från avdelningen.  

SSM2021-7753 Nuklearmedicin Två punktmarkörer missades att tas bort från patient efter genomförd undersökning (thyroideascintigrafi). 

SSM2021-2518 Röntgen Datortomograf stannar mitt i pågående scan vid 5 undersökningstillfällen.  

SSM2021-2974 Röntgen Datortomografi av hjärnan utförd på fel patient efter förväxling vid remittering.  

SSM2021-3068 Röntgen Förväxling av patient, på grund av ej utförd id-kontroll. 

SSM2021-3082 Röntgen Av okänd anledning suboptimal skelettröntgenundersökning av axel och överarm.  

SSM2021-3381 Röntgen Gravid patient ska göra en DT Bäckenmätning men undersökning utförs som en DT Bäcken. 

SSM2021-4796 Röntgen Felaktiga exponeringsparametrar efter mjukvaruuppgradering. 

SSM2021-5452 Röntgen Vid förebyggande underhåll ändras brytdosen utan sjukhusfysikers medgivande. 

https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=573077
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1081714&VerID=960693
https://ssm-360/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.61000&recno=576306&module=Case&subtype=61000
https://ssm-360/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.61000&recno=577178&module=Case&subtype=61000
https://ssm-360/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.61000&recno=577612&module=Case&subtype=61000
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1051078&VerID=937159
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1061201&VerID=944776
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=575065
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1102321&VerID=976242
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1102727&VerID=976513
file:///C:/Users/Annrun/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/annrun/SSM2021-2974-1%20Rapportering%20av%20missöde%20-%20Datortomografi%20av%20hjärnan%20utförd%20på%20fel%20patient
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1061216&VerID=944787
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=1083425&VerID=961986
https://ssm-360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=574900


Diarienummer Verksamhet Händelse 

SSM2021-5453 Röntgen Vid avhjälpande underhåll upptäcks att två skelett- och genomlysningslab har haft olika inställning för dosautomatiken för 
lungundersökningar. 

SSM2021-5527 Röntgen 
(Leverantör) 

Vid förebyggande underhåll ändras brytdosen utan sjukhusfysikers medgivande. 

SSM2021-5528  Röntgen 
(Leverantör) 

Vid avhjälpande underhåll upptäcks att två skelett- och genomlysningslab har haft olika inställning för dosautomatiken för 
lungundersökningar. 

SSM2021-5862  Röntgen Fel undersökningsområde angivet i röntgenremiss. 

SSM2021-5937 Röntgen 
(Leverantör) 

Felaktiga exponeringsparametrar efter mjukvaruuppgradering. 

SSM2021-5948  Röntgen Personalen är inte medveten om att kollimatorn inte är stängd i samband med uppvärmning av röntgenröret på en 
datortomograf. 

SSM2021-5949  Röntgen Datortomografen har stängts av alt. inte startat i tid vid kontrastmedelsundersökningar vid upprepade tillfällen. 

SSM2021-7525 Röntgen Brott på en kabel resulterade i fel på dosautomatiken för ett konventionellt röntgenlab. 

SSM2021-7751 Röntgen Fel undersökningsprotokoll har använts vid DT-buk.  

SSM2021-1202 Strålbehandling Felpositionering av Brachyterapiutrustning. Vid patientbehandling så upptäcks en avvikelse mellan de faktiska och de 
förväntade applikatorpositionerna.  

SSM2021-1454 Strålbehandling Efter planvisningsrond gick fel dosplan vidare till färdigställande av dosplan och kontroll. 

SSM2021-2973 Strålbehandling Strålbehandling utfördes utan att ta hänsyn till tidigare buckybehandling. 

SSM2021-4793 Strålbehandling Felaktigt fraktioneringsintervall.  

SSM2021-4794  Strålbehandling Palliativ strålbehandling av kotor gavs mot fel område. 

SSM2021-6133 Strålbehandling Patient erhöll feldoserad strålbehandling. 

SSM2021-6886 Strålbehandling Interlockfunktion ur funktion. 

SSM2021-5576  Tandvård Efter Ransomware-attack försvann röntgenbilder. 

SSM2021-6180  Tandvård Röntgenbilder får ibland tas om på grund av att de försvinner från Onepix i T4 efter en stund. 
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