
Vi anser således att nuva-
rande praxis för fixationstid av
distala radiusfrakturer bygger
på ett osäkert vetenskapligt un-
derlag och att de jämförande
studier som finns av detta talar
för att en tidig avgipsning kan
vara värdefull.

Mot bakgrund av detta an-
ser vi att avgipsning av en dis-
tal radiusfraktur efter tre veck-
or är väl förenlig med den ve-
tenskap som finns på detta om-
råde.
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Sköterska
anmäld för
mänskligt och
professionellt
beteende
Med förvåning har jag tagit

del av en rapport i Vårdfacket
nr 3 1996 om ett anmälnings-
ärende riktat mot en sjukskö-
terska vilken enligt Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd,
HSAN, givit läkemedel utan
läkarordination till en 76-årig
patient på avdelning för termi-
nal vård.

Patienten hade enligt upp-
gift kronisk hjärtinsufficiens,
angina pectoris och ett bukaor-
taaneurysm, som orsakade
buksmärtor. För dessa smärtor
fanns en ordination om injek-
tioner med morfin 5–10 mg vid
behov.

En natt, vid 4-tiden, fann
personalen honom liggande på
golvet med sår i pannan och
smärtor i vänster armbåge. An-
svarig sjuksköterska behandla-
de såret med tejp, gav 8 mg
morfin mot smärtorna och lade
tillbaka patienten i sängen. Tre
timmar senare rapporterades
det inträffade till distriktsläka-
ren, som föranstaltade om en

röntgenundersökning av ar-
men. Man fann en suprakondy-
lär fraktur som gipsades.

Ett par dagar senare försäm-
rades patienten och blev okon-
taktbar. Efter ytterligare ett
dygn hittades patienten död i
sängen.

Obduktionen visade utbred-
da infarkter, massivt lungödem
och leverstas samt nefroskle-
ros. Enligt HSAN föreskriver
SOSFS 1989:1 att ordination
av läkemedel endast får göras
av läkare. Så hade inte skett kl
4 den natten, alltså tilldelades
sjuksköterskan en varning.

Jag är medveten om att en
domstol har att döma efter la-
garna, men måste den inte ta
hänsyn till verkligheten också?

Väljer att
hjälpa patienten
Här ligger en dödssjuk pa-

tient på golvet, skadad i armen,
ledsen och upprörd, har sanno-
likt ont i både bröst och buk av
ansträngningen. Sköterskan in-
ser genast att vad patienten
omedelbart behöver är smärt-
lindring. Hon har ordination på
morfin men formellt inte för
fraktursmärta. Det var ingen
som räknade med att detta
skulle inträffa. Hon väljer att
hjälpa patienter och ger 8 mg
morfin. Detta är ett mänskligt
och professionellt helt rimligt
beteende. Jag anser det vara
riktigt handlat.

Patienten vårdas i terminalt
stadium. Vad vården kan bjuda
är 1. omvårdnad, 2. nödvändig
smärtlindring (oavsett orsaken
till smärtan). Det kan inte ha
varit avsikten att bara behand-
la buksmärtor utan även buk-
smärtor. Denna patient hade
bröstsmärtor, lungödem och
ångest, vilket allt motiverade
morfin i lämpliga doser. Att
man särskilt angav att buk-
smärtorna skulle behandlas bör

tolkas så att man här även skul-
le behandla buksmärtorna med
morfin, vilket man normalt inte
gärna gör.

Vad ger detta för signal till
våra nattsköterskor, som vi vet
är tänkande och ansvarskän-
nande? Tänk inte själv – ring
doktorn i alla lägen.

Händelsen ger också anled-
ning till annan reflexion.
Smärtlindringen var enligt
HSAN inte skött på formellt
riktigt sätt. Däremot har Soci-
alstyrelsen och HSAN inga
synpunkter på omvårdnaden.

Här hittas patienten på gol-
vet med sår i pannan och arm-
brott för att några dagar senare
hittas död i sängen. Sådan kva-
litet på omvårdnaden kan tydli-
gen utan vidare accepteras,
men man anser sig ha motiv att
varna den sköterska som givit
patienten adekvat smärtlin-
dring. Om dessa signaler får
kvarstå riskerar vi att ytterliga-
re försämra möjligheterna för
svårt sjuka att få adekvat
smärtlindring. Nattsköterskor
kommer även i fortsättningen
att ha svårt att ringa jourhavan-
de distriktsläkare kl 4 på nat-
ten. Huvudmannen finner
knappast anledning att satsa re-
surser för att patienter i termi-
nalskedet skall slippa vara helt
ensamma och utlämnade.

Jag måste tolka HSANs be-
slut i detta ärende som ett ut-
tryck för att man bara har tagit
hänsyn till formalia och inte till
den verklighet i vilken perso-
nalen i vården arbetar. Beslutet
bör omprövas och varningen
hävas. Dessutom bör omvård-
nadsrutinerna ses över.

Dan Holmlund
överläkare, Skövde

Mammografi-
screening
50–69 år:
Nu endast två
kontroverser!
Lars-Gunnar Larsson och

Lennarth Nyström har gjort en
fin genomgång i Läkartidning-
en 14/96 av den segslitna mam-
mografidebatten: »Slå vakt om
allmän mammografiscreening.
Värdet odiskutabelt för ålders-
gruppen 50–59 år». Som en ny-
het redovisas att den reducera-

de bröstcancermortaliteten i
studiegruppen verkligen kan
översättas till en livsförläng-
ning för patienterna. Dessutom
lyckas de ta en stor del av luf-
ten ur den något polemiska dis-
kussionen kring relativa versus
absoluta tal som mått på denna
vinst.

I samma nummer beskriver
Ingvar Andersson utveckling-
en av mammografitekniken [1]
och jag tror alla kan instämma
i att för kvinnor över 50 år är
dagens mammografiscreening
alldeles utmärkt ur teknisk syn-
vinkel.

Två belastande aspekter
Beträffande åldersgruppen

50–69 år återstår egentligen
bara två belastande aspekter:

1. Avslöjandet av subkli-
niska processer som är så lång-
samt växande att de inte skulle
bli kliniskt manifesta.

Detta etiska dilemma skulle
minska betydligt om vi kunde
enas om att avstå från axill-
utrymning och strålbehandling
hos kvinnor med små latenta
tumörer. Problemets storleks-
ordning bör även beräknas en-
ligt den modell som jag skissat
i min kommentar till László
Tabár [2].

2. Om psykologiska fakto-
rer har prognostisk betydelse
vid bröstcancer är de svenska
screeningstudierna feldesigna-
de.

För det kan ju inte förnekas
att det entusiastiska diagnos-
och behandlingsteamet gav
studiegruppen en positiv re-
spons som saknas i kontroll-
gruppen. Med tanke på att det
faktiskt finns dokumentation
att psykologiskt stöd kan för-
länga livet betydligt för patien-
ter med bröstcancer [3, 4] kan
man ifrågasätta om den påvisa-
de vinsten i studierna verkligen
beror på den tidigare diagno-
sen.

I Kanada-studien är denna
»placeboeffekt» i stort sett
neutraliserad därför att även
kontrollgruppen blev »kallad»
och undersökt kliniskt, vilket
måhända kan förklara att mam-
mografivinsten inte kan repro-
duceras i Kanada.

Och kan det goda resultatet
i den gamla HIP-studien
(Health insurance plan of
greater New York) verkligen
tillskrivas mammografin som
ju var av usel kvalitet?

»Biomekaniken» belastas
ytterligare av en finsk studie
som visade att självundersök-
ning i kombination med själv-
hänvisning till mammografi re-
ducerade mortaliteten i bröst-
cancer signifikant trots att det
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KORRESPONDENS

»Jag är medveten om att en
domstol har att döma efter la-
garna, men måste den inte ta
hänsyn till verkligheten ock-
så?»
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