
Varning:

Läkaren passiv
trots patientens
massiva
ärftlighet för
aortaaneurysm

Trots att läkaren fick veta
att hans patient hade en stark
ärftlighet för aortaaneurysm
gjorde han ingenting för att
utesluta den diagnosen. I
stället höll han fast vid att det
rörde sig om ett njurstensan-
fall. 

Patienten avled. Dödsor-
saken var brustet aortaaneu-
rysm och läkaren varnades
för bl a passivitet. (HSAN
2141/95)

Den 60-årige mannen kom
till sjukhuset med ambulans se-
dan han insjuknat i akuta buk-
smärtor. På grund av hans kraf-
tiga smärtor och att han hade
röda blodkroppar i urinen tol-
kade läkaren symtomen som
ett njurstensanfall. Ingen rönt-
gen gjordes för att säkerställa
diagnosen. 

»Stark ärftlighet»
Mannens dotter meddelade

per telefon att patienten hade
en stark ärftlighet för aorta-
aneurysm, ett besked som vi-
darebefordrades till läkaren.
Patienten lades in för observa-
tion. Tidigt nästa morgon hitta-
des han död. Obduktion visade
att dödsorsaken var brustet aor-
taaneurysm.

Dottern anmälde fallet till
Ansvarsnämnden och hävdade
att man trots hennes varning
om ärftligheten för aortaaneu-
rysm inte vidtog adekvata åt-
gärder för att utesluta den diag-
nosen.

Höll fast vid den
första diagnosen
Läkaren sade i ett yttrande

till Ansvasrsnämnden att hans
arbetshypotes i första hand var
att patientens smärtor orsaka-
des av njursten. 

Det grundade han på att pa-
tienten kom in med urakut
krampartad smärta i vänster
flank, hade svårt att ligga still,
var lätt dunköm men i övrigt
hade normalt bukstatus, hade
röda blodkroppar i urinen, hy-
pertoni (inga tecken på stor
blödning) samt att smärtan till
största delen släppte efter Vol-
tareninjektion.

På basis av dessa data tyck-
te han, även sedan han fått reda

på patientens starka ärftlighet
för aortaaneurysm, att misstan-
ken om ett rupturerat aorta-
aneurysm var så svag att han
höll fast vid njurstensbilden
som arbetshypotes.

I efterhand, sade läkaren,
kunde han konstatera att hans
analys inte var korrekt och att
hans arbetshypotes inte stämde
med diagnosen.

Han beklagade sitt ageran-
de, men ansåg att hans hand-
lande var rimligt utifrån de data
han hade när han tog ställning.

»Borde föranstaltat
om mer aktiv utredning»
Socialstyrelsens vetenskap-

liga råd i kirurgi, professor Ulf
Haglund, konstaterade att upp-
repad behandling mot det för-
modade njurstensanfallet inte
hade givit något resultat och att
patienten hittats död efter nio
timmars passiv observation. 

Haglund menade att läkaren
borde ha föranstaltat om en
mer aktiv utredning. I första
hand borde man ha gjort en un-
dersökning med ultraljud, åt-
minstone sedan man hade fått
reda på mannens massiva here-
ditet för död i aortaaneurysm.
Genom underlåtenheten hade
läkaren gjort sig skyldig till ett
allvarligt fel, ansåg Haglund.

»Rimlig bedömning»
Socialstyrelsen kom med

stöd av sin sakkunnige i allmän
kirurgi, docent Anders Hugan-
der, till en annan slutsats.

Hugander ansåg att läkaren
hade gjort en rimlig bedöm-
ning trots uppgiften om patien-
tens hereditet för aortaaneu-
rysm. Patientens kliniska bild
tillsammans med laboratorie-
svaren ledde tanken till uretär-
konkrement.

Bristande dokumentation 
Däremot var Socialstyrel-

sen kritisk mot läkaren när det
gällde journalföringen. Denne
hade sedan han fått beskedet
om ärftligheten för aortaaneu-
rysm undersökt patienten på
nytt. Men varken beskedet om
ärftligheten eller den under-
sökningen fanns omnämnd i
journalen.

Dubbla fel gav varning
Ansvarsnämnden pekade

på att läkaren trots att han fått
uppgift om att en stark here-
ditet för aortaaneurysm tolkade
patientens symtom som njur-
stensanfall. Han borde i stället,
sade nämnden, aktivt ha vidta-

git åtgärder för att utesluta dif-
ferentialdiagnosen aortaaneu-
rysm.

Framförallt borde läkaren
ha dokumenterat informatio-
nen om patientens hereditet
och de bedömningar som den-
na information ledde till.

Den passiva hållningen och
den bristande journalföringen
renderade läkaren en varning.

Tre ville stanna
vid en erinran
Tre av nämndens ledamöter

anmälde en avvikande mening.
Att läkaren i första läget ställde
diagnosen njursten var en rim-
lig bedömning, ansåg de. 

Sedan han fått information
om patientens massiva here-
ditet för aortaaneurysm och om
att denne trots behandlingen
inte blev helt besvärsfri skulle
läkaren ha varit mer aktiv. Han
borde i första hand ha ordnat en
akut ultraljudsundersökning av
buken.

Läkarens agerande förtjä-
nade kritik, men påföljden
kunde stanna vid en erinran,
tyckte de tre ledamöterna. •

Varning:

Förbisåg 
färska tecken
på hjärtinfarkt
– kvinnan dog
EKG-undersökningen av

kvinnan visade sådana för-
ändringar att man måste
misstänka en färsk hjärtin-
farkt. Hon borde därför ha
remitterats från vårdcentra-
len till sjukhus.

Men läkare A förbisåg
förändringarna och har där-
för varnats av Ansvarsnämn-
den. (HSAN 1697/95)

Dagen före besöket hos
doktorn hade den 72-åriga
kvinnan haft smärtor bakom
bröstbenet, mått illa och svet-
tats. När hon kom in var hon
smärtfri men lite matt.

Läkare A lyssnade på hjärta
och lungor men fann inga fel.
Inte heller upptäckte han up-
penbara EKG-avvikelser.

Kvinnan gick hem efter cir-
ka en timme. På kvällen kalla-
des ambulanshelikopter med

jourläkare till hennes sommar-
ställe, men när den kom fram
var kvinnan redan död.

Klar infarktförändring
När jourläkaren kom tillba-

ka till vårdcentralen gick han
igenom kvinnans handlingar
från tidigare samma dag. Han
fann att EKG visade en klar in-
farktförändring, som alltså den
förste läkaren hade missat.

Socialstyrelsen ansåg att
EKG klart indikerade misstan-
ke om hjärtinfarkt. Läkare A
borde därför ha remitterat
kvinnan till ett sjukhus uppgav
styrelsen i sin anmälan till An-
svarsnämnden.

»Dyspeptiska besvär»
Läkare A uppgav att hans

bedömning var att kvinnan
hade dyspeptiska besvär som
inte krävde några åtgärder. Han
pekade bl a på att »status med
avseende på cor, pulm och buk
var utan anmärkning».

Han kunde inte erinra sig att
han hade ordinerat eller be-
dömt kvinnans EKG. Vid en
genomgång av materialet upp-
täckte han att EKG hade tagits
klockan 12.56. Han hade själv
avslutat sitt »jourpass» strax
före klockan 12 och lämnat
vårdcentralen för lunch. Han
återkom strax efter klockan 13.

Läkare A hänvisade till en
kollega B, vars berättelse han
ansåg bekräftade att han själv
inte hade haft med EKG-tag-
ningen att göra:

»Jag informerades inte om
att EKG tagits och erhöll ej
EKG-remsan, utan denna gavs
till mig senare på eftermidda-
gen», skrev han.

Han kunde då inte se något
uppenbart tecken på hjärtin-
farkt.

Läkare B uppgav att hon vid
13-tiden av en sköterska upp-
lysts om att man höll på att ta
EKG på en kvinna med bröst-
smärtor. Strax efter berättade
samma sköterska att hon, efter-
som B var upptagen, »tagit sig
friheten» att tillfråga läkare A.

Vid en kontakt med A frå-
gade B om det var en hjärttpa-
tient men fick svaret att A be-
dömt att kvinnan hade magbe-
svär.

Skyldig att göra 
egen bedömning
Socialstyrelsen menade att

B:s yttrande tillsammans med
ett tidigare utlåtande från läka-
re A bekräftade att denne haft
EKG-undersökningen till-
gänglig vid sin bedömning av
patienten.  

Ansvarsnämnden ansåg att
EKG visade sådana föränd-
ringar att en färsk hjärtinfarkt
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måste misstänkas. Patienten
skulle därför ha remitterats till
sjukhus.

Läkare A hade visserligen i
journalen återgivit den text
som den automatiska EKG-
tolkningen gav. Men han var
som läkare skyldig att göra en
egen självständig bedömning
och inte enbart lita till den au-
tomatiska tolkningen.

Genom att förbise tecknen
på hjärtinfarkt hade läkaren va-
rit oaktsam på ett sätt som för-
anledde Ansvarsnämnden att
ge honom en varning. •

Två fällda:

Patient 
med psoriasis
fick cancerdos
av metotrexat
Läkare A godkände en

cancerdos av metotrexat till
en 47-årig man med psoria-
sis. Läkare B ordinerade
samma för höga dos av sam-
ma medel.

Följden blev att patienten
drabbats av biverkningar
och att båda läkarna av An-
svarsnämnden tilldelats en
erinran. (HSAN 1811/95 och
977/96)

Mannen har sedan ungdo-
men Downs syndrom och epi-
lepsi. Hans psoriasis behandlas
med en tablett Methotrexate tre
gånger per vecka.

Den 4 maj kom han till ett
sjukhus sedan han skadat hu-
vudet vid ett epileptiskt anfall.
Han lades in med en intrakrani-
ell blödning och flyttades da-
gen efter till en vårdavdelning.

Då tolkades dosen av Met-
hotrexate som en tablett tre
gånger dagligen, en uppgift
som en sjuksköterska förde
över från cardex till medicin-
listan.

Vem som skrev in den fel-
aktiga uppgiften i cardex har
man inte fått fram.

Medicinlistan signerades av
läkare A på onkologiska avdel-
ningen den 6, 14, 16 och 17
maj.

Under vårdtiden där skötte
mannens anhöriga den korrek-
ta medicineringen.

Olika uppgifter
Den 17 maj flyttades man-

nen till en rehabiliteringsavdel-
ning på ett annat sjukhus. Ing-
en läkare på vårdavdelningen
hann diktera en epikris varför

enbart medicinlistan följde
med mannen.

Vid en anamnesupptagning
av läkare B kom det fram »att
patienten stod på cellgift en
gång i veckan, varje torsdag».
På medicinlistan stod Metho-
trexate 2,5 mg x 3 per dag.

På grund av dessa olikheter
kontrollerade läkare B ordina-
tionen med det första sjukhuset
och beställde journalkopior
från patientens hudläkare och
neurolog.

Patienten fick Methotrexa-
tedoser från 18 till 22 maj. Den
23 hade patienten blivit sämre i
sin psoriasis. Han hade fått all-
deles för mycket Methotrexate,
27,5 mg i stället för 7,5 mg.

På grund av komplikationer
orsakade av feldoseringen flyt-
tades patienten till hudkliniken
på ett tredje sjukhus den 24
maj. Dagen efter skrev läkare
A epikris för vården på det
första sjukhuset.

Fick cancerdos
Socialstyrelsen anmälde

både A och B. 
Om A sade styrelsen att han

borde ha förvissat sig om att
han signerade rätt dos vid det
första tillfället den 6 maj. Han
signerade sedan fel dos även
vid flera andra tillfällen.

Dosen var i en storleksord-
ning som används vid cancer-
behandling. Att felen hade be-
gåtts på en onkologisk avdel-
ning där man normalt ger höga
doser Methotrexate var inte nå-
gon ursäkt, menade Socialsty-
relsen, som hänvisade till att
det i Fass finns klara rekom-
mendationer för doseringen av
preparatet vid psoriasis.

Borde ha läst
hela texten i Fass
Kritiken mot Läkare B sköt

Socialstyrelsen in på att hon
inte borde ha nöjt sig med att
kotrollera doseringen med
vårdavdelningen på det första
sjukhuset.

Hon borde ha konfirmerat
behandlingen med den läkare
som hon uppfattat hade höjt
dosen. Hon skulle också ha ta-
git reda på varför dosen hade
höjts och hur länge den skulle
ges.

Socialstyrelsen underströk
att när en ansvarig läkare över-
tar ansvaret för en patient som
står på ett ovanligt läkemedel
är det extra angeläget att ta reda
på doseringen och att noga läsa
Fass.

Det är inte tillräckligt att

bara kontrollera styrkan på
tabletterna, särskilt inte när det
gäller ett preparat som man
vanligen inte använder.

Att det hade förekommit
olika uppgifter om dosen var
ytterligare ett skäl för läkare B
att noga läsa hela texten i Fass,
ansåg Socialstyrelsen.

Trodde dosen var lika
vid psoriasis och cancer
Båda läkarna har i yttranden

till Ansvarsnämnden motsatt
sig disciplinpåföljd.

A berättade att dosen Met-
hotrexarte i det här fallet mot-
svarade vad man brukar ge
inom onkologin. Han hade ing-
en anledning att tro att man
skulle dosera annorlunda vid
psoriasis. Eftersom dosen up-
penbarligen var ordinerad av
en specialistkompetent derma-
tolog så accepterade A den,
själv saknade han den kompe-
tensen.

A konstaterade vidare bl a
att inte heller de andra läkarna
som var inblandade i patien-
tens vård på hans avdelning
hade ansett det motiverat att
kontrollera dosen.

Hade ingen egen
erfarenhet av preparatet
Läkare B framhöll att hon

hade haft en orimligt hög ar-
betsbelastning i samband med
att patienten skrevs in. 

Hon hade vinnlagt sig om
att få fram uppgifter om patien-
tens sjukdomar och hur de be-
handlades. Hon hade bl a kon-
trollerat medicinkurvan med
vårdavdelningen på det första
sjukhuset och därefter bedömt
att dosen Methotrexate var kor-
rekt.

I Fass hade hon kontrollerat
styrkan på den enskilda tablet-
ten, men inte dosen.

Hon förstod att patienten
fick Methotrexate för sin psori-
asis, men hade ingen personlig
erfarenhet av preparatet. 

Hon hade arbetat 17–19 maj
men var sedan ledig till 24 maj
då hon åter träffade patienten.
Hon konstaterade att patienten
blivit sämre i sin psoriasis och
hade små infektionstecken.
Han gick också sämre än tidi-
gare.

Båda fälldes
Ansvarsnämnden sade att

den felaktiga doseringen av
Methotrexate hade godkänts av
läkare A, och flera andra läka-
re på det försata sjukhuset. Lä-
kare A hade också i epikrisen,

som skrevs efter vårdtiden, an-
givit den felaktiga doseringen.

Läkare B hade ordinerat en
alltför hög dos av preparatet
vilket hade givit patienten bi-
verkningar.

Båda läkarna tilldelades en
erinran. •

Varning:

Gravid miste
sitt foster efter
felmedicinering
med abortmedel
Läkaren gav den gravida

kvinnan Arthrotec, ett pre-
parat som enligt Fass är kon-
traindicerat vid graviditet.
Kvinnan förlorade sitt foster.
Läkaren varnas nu av An-
svarsnämnden. (HSAN 2383/
95)

Kvinnan, 23 år och gravid i
vecka 16, sökte läkaren för
ryggont, besvär med halsen
och feber. Diagnosen blev my-
algi?, viros? samt reflux? och
läkaren ordinerade Arthrotec. 

Kvinnan tog två tabletter
och sex timmar senare började
värkarbetet.

Dagen efter miste kvinnan
sitt foster i en abort. Fostret
hade inga synliga missbild-
ningar.

Abortmedel i forskning
Socialstyrelsen anmälde lä-

karen och pekade på att denne
visste om att kvinnan var gra-
vid. Ändå gav han henne ett
preparat som innehåller prosta-
glandin-analog, som används
som abortmedel i forsknings-
sammanhang. 

Läkaren godtog Socialsty-
relsens yrkande om disciplin-
påföljd.

Ansvarsnämnden konstate-
rade att läkaren begått ett fel
som varken var ringa eller ur-
säktligt. •
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Läkarförbundets ansvarsråd
ger medlemmar i Sveriges
läkarförbund råd och bi-
stånd i anmälnings- och
skadeståndsärenden. Ett
nät av konsultationsläkare
från olika specialiteter är
knutna till rådet, vars ad-
ress är Läkarförbundets
ansvarsråd, Box 5610,
114 86 Stockholm. Tele-
fon 08-790 33 00.


