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Den farmakologiska behandlingen
har förändrat situationen för patienter
med flera typer av psykiatriska sjukdo-
mar. Att sådan behandling inte är utan
komplikationer har framgått av den all-
männa debatten och kan även illustreras
med följande två fall. I det första fallet
har diagnosen och behovet av medici-
nering ifrågasatts av patienten, i det
andra gäller det främst valet av psyko-
farmaka.

Fall 1
En 54-årig kvinna hade flera gånger

vårdats i sluten vård på en psykiatrisk
universitetsklinik, ofta tvångsintagen.
De psykiska symtomen hade debuterat i
början av 1970-talet med bl a vanföre-
ställningar och aggressivitet, oro och
rastlöshet.

Under 25 års tid hade patienten tagits
in 25–30 gånger för vård, mestadels
med diagnosen kronisk schizofreni.
Medicineringen hade bestått av olika
neuroleptika, under senare år i form av
depå-preparat. Behandlingen hade haft
god effekt varför endast korta vårdtider
hade behövts.

Kvinnan angav i sin anmälan till Pa-
tientförsäkringen att de mediciner som
ordinerats på »fel» diagnos hade fram-
kallat biverkningar som viktökning,
försämrat ekonomiskt omdöme, dåligt
humör samt bortfall av arbetsförmågan.

Två psykologer skall ha förklarat
henne fullt frisk och sagt att hon inte be-

hövde neuroleptika eller sjukhusvård.
Liknande former av anmälningar är

mycket vanliga, eftersom diagnosen
schizofreni oftast är svår att acceptera
på grund av bristande sjukdomsinsikt.

Även medicineringen är svåraccep-
terad. Den har visserligen ofta positiva
verkningar, som patienten inte förstår
eller kommer ihåg, men är aldrig behag-
lig utan förenad med väl kända obehag
och biverkningar.

De neuroleptiska medlen genomgår
en successiv utveckling och är tills vi-
dare den enda hjälpen mot de svåra,
livsingripande och socialt störande psy-
kotiska yttringarna.

Adekvat ordination
Den medicinering som patienten

hade ordinerats var adekvat och i mode-
rat dos. (Med hänsyn till ett affektivt in-
slag kunde möjligen även ett försök
med litiumbehandling ha varit motive-
rat). Hennes ovilja att ta mediciner och
hennes rädsla för att bli fet var dock ett
stort hinder för behandlingens kontinu-
itet.

Vad gäller de biverkningar som kvin-
nan klagat över kan sägas att en viktök-
ning är svår att undvika. En viss stelhet,
darrningar och rastlöshet hade också fö-
rekommit men motverkades med anti-
kolinerga medel.

Patientförsäkringen fann, i samman-
drag, att patientens sjukdomssymtom
diagnostiserats och handlagts på ett sätt
som överensstämmer med vetenskap
och beprövad erfarenhet samt att medi-
cineringen hade utförts på ett riktigt
sätt. Någon behandlingsskada ansågs
inte föreligga.

Fall 2
En man, som vid anmälan var 28 år,

hade under en längre tid behandlats för
schizofreni. De kliniska diagnoserna
var dels personlighetsstörning, dels al-
koholism och dels schizofrenia sim-
plex.

Behandling med olika neuroleptiska
medel skedde 1989–91. Enligt journa-
len var mannen i juli 1991 i dåligt skick
med stelhet och rörelserubbningar, som
han själv misstänkte var medicinbiverk-
ningar.

I sin anmälan framhöll patienten att

under perioden med denna medicine-
ring hade han haft svårt att arbeta. Han
hade känt svår inre oro och ångest, varit
splittrad, förlorat självförtroendet och
ansvarskänslan.

På flera år kunde han inte läsa eller
se på TV. Han hade biverkningar i form
av darrningar och skakningar samt svårt
att kasta vatten. I desperation tog han till
sprit men var aldrig alkoholberoende.
Numera smakar han inte sprit.

Deprimerad och trött
Han upplevde sig som deprimerad,

trött, intresse- och glädjelös samt hade
svårt att koncentrera sig och svårt att
fatta beslut. Periodvis minskade aptiten
och han fick sömnsvårigheter. 

Mannen drog sig undan helt. Han
hade ofta svarta tankar, kände sig totalt
värdelös och fick ofta skuldkänslor och
samvetskval. Tankar, tal och rörelser
fungerade mycket långsamt. Det fanns
ingen tro på framtiden.

Vägrade ta medicinen
Han berättade en rad typiska depres-

sionssymtom, och han vägrade till slut
att fortsätta ta det ordinerade neurolep-
tikumet. Under dessa år fick han sällan
träffa någon läkare.

Under en vistelse på ett psykiatriskt
sjukhus träffade han sin blivande fru,
som hade haft liknande symtom som
han. Han fick tag i sin läkare och före-
slog själv att få pröva ett antidepressivt
och ett anxiolytiskt medel. Medicine-
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ringen ändrades då i juni 1991 enligt pa-
tientens önskan. Han är nu fullt frisk
och skall efter rehabilitering och even-
tuell omskolning återgå till arbetslivet.

Felaktig behandling
på basis av fel diagnos
Här har uppenbart en felaktig be-

handling skett på basis av en felaktig
diagnos. Neuroleptika medförde bety-
dande biverkningar men hade ingen po-
sitiv effekt. Behandlingen var till stor
del »indirekt», dvs utförd av mentalskö-
tare under formell medverkan av läkare.

Medicinering inom psykiatrin mås-
te, tills vidare, grundas på patientens
subjektiva upplevelse och iakttagna be-
teende. I det här fallet har man inte nog-
grant analyserat de faktiskt mycket full-
ständiga depressiva symtomen, som
tydde på egentlig depression. Förbise-
endet kan möjligen sammanhänga med
en numera tyvärr ganska vanlig tendens
att delegera bedömningen av patienter
till andra än läkare.

Får ersättning
Anmälan av behandlingsskada gjor-

des till både Patientförsäkringen och
Läkemedelsförsäkringen. Där angavs
att patienten ordinerats fel läkemedel på
grund av felaktig sjukdomsdiagnos och
att detta medfört kroppsskador.

Ersättningskraven avslogs, utan att
psykistrisk konsult hade anlitats.

Patienten överklagade beslutet till
Patientskadenämnden. Nämnden fann,
efter att bl a ha tagit hjälp av psykiatrisk
konsult, att behandlingsskadan var er-
sättningsbar. Ersättningen är ännu inte
fastställd. •
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NSAID-preparat kan 
maskera allvarliga buksymtom
Risken att använda NSAID-

preparat före diagnos vid akuta
buktillstånd är fullt jämförbar
med den som sedan länge varit
känd beträffande morfinprepa-
rat i samma situationer. 

Det skriver Riskronden nr 6 1996
och redogör för några fall med allvarli-
ga diagnosförseningar efter NSAID-be-
handling (Icke-steroida antiinflamma-
toriska/antireumatiska medel).

En 50-årig man fick akuta smärtor i
övre delen av buken.Han undersöktes
av en jourhavande AT-läkare, som kon-
staterade att patienten var spänd och öm
framför allt till höger i epigastriet. Pati-
enten lades in för observation. Enligt
muntliga uppgifter i efterhand fick han
redan på mottagningen en injektion di-
klofenak (Voltaren), men det finns inte
dokumenterat i journalen.

En timme efter undersökningen,
klockan 5.30, hade patienten ont mitt i
buken, var kladdig och hade svårt att
ligga still. AT-läkaren ordinerade 75 mg
diklofenak.

Inga smärtor
En kvart senare mådde mannen bätt-

re, men en viss ömhet fanns kvar under
höger arcus och sjuksköterskan tyckte
att han var »gråblek» i ansiktet.

Klockan 8 undersöktes han av opera-
tionsjouren. Hans temperatur var 38
grader. Buken var mjuk och mannen an-
gav inga smärtor vid palpation.

Han skulle få åka hem om han kände
sig bra efter frukost men uppmanades
att komma tillbaka om han blev sämre.
Det finns ingen dokumentation om hur
han mådde vid utskrivningen. Enligt
mannens sambo var han betydligt säm-
re när han kom hem än när han åkte till
sjukhuset kvällen innan.

Duodenum perforerad
Vid 22-tiden samma dag återkom pa-

tienten med ambulans till sjukhuset.
Han var allmänt mycket påverkad med
cyanos, marmorerad hud, dyspné och
takykardi.

Han hade en grav metabolisk acidos
och tecken på intorkning. Ultraljud vi-
sade en stor mängd vätska i buken. Vid
diagnostisk laparocentes kom det ut ett
par liter illaluktande grumlig ljusbrun
vätska. En laparotomi gjordes och man
fann en perforation på duodenums
framsida.

Någon timme efter operationen av-
led patienten i cirkulationssvikt.

En 50-årig kvinna hade några dagar
haft ont i magen och mått illa utan att
kräkas. Hon hade haft svart avföring,
vilket hon förklarade med att hon tagit
järntabletter. De senaste två dagarna
hade hon bara druckit Ramlösa.

Hon var rökare och hade tidigare haft
»magsår». Hon hade ett sedan länge
känt alkoholmissbruk. Sex månader ti-
digare hade hon opererats och strålbe-
handlats för en munbottencancer. Hon
hade enligt intagningsjournalen flera
mediciner –  morfin, paracetamol/ko-
dein, diklofenak, omeprazol och oxace-
pam.

På status angavs att hon var kladdig
och påverkad med en puls på 135  och
ett blodtryck på 110/55. Hennes buk var
mjuk men hon ömmade diffust i hela
buken och vid rektalpalpation. B-Hb
var 96 g/l och F-Hb positivt.

Kvinnan avled
Kvinnan lades in för uppvätskning.

Vid 5-tiden på morgonen var pulsen
fortfarande snabb trots att hon tillförts
drygt en liter vätska.

Buken ömmade mer, konstaterade
den undersökande AT-läkaren. Bakjou-
ren ordinerade ventrikelsond och EKG
samt en röntgenöversikt av buken. Den
gjordes vid 9-tiden och visade fri gas i
bukhålan.    

Patienten var nu mycket påverkad
och knappt kontaktbar. Hon fördes till
intensivvårdsavdelningen där hon dog
vid 19-tiden. En obduktion visade 1,5
liter brungrumlig vätska med fekalt in-
slag i bukhålan. Det fanns flera diverti-
klar i caekum och sigmoideum med
ökad kärlteckning och fibrinutådring
på peritoneala ytan. Man kunde inte
fastställa var perforationen hade inträf-
fat.

Maskeringseffekt
Diklofenak är det i kirurgin mest an-

vända NSAID-preparatet och ger stora
fördelar. Det är inte möjligt att med den
tillgängliga dokumentationen avgöra
hur stor betydelse »maskeringseffek-
ten» hos diklofenak haft för diagnosför-
seningen i de beskrivna fallen. 

Det är dock uppenbart, menar Ris-
kronden, att risken att använda NSAID
före diagnos vid akuta buktillstånd är
fullt jämförbar med den som sedan
länge varit känd beträffande morfinpre-
parat i samma situationer.

Riskronden understryker också bl a
vikten av att man dokumenterar vilka
läkemedel som patienten fått vid det
akuta mottagandet. •


