
Erinran:

Journalförde
inte patientens
telefonsamtal
En gynekolog har av An-

svarsnämnden fått en erin-
ran för att hon inte journal-
förde telefonsamtal hon hade
med en av sina patienter.
(HSAN 1355/95) 

Den 56-åriga kvinnan an-
mälde gynekologen för att ha
gjort en bristfällig undersök-
ning och anförde bl a följande.

Hon kom första gången till
gynekologen för en rutinkon-
troll i september 1994. Då
framkom inget särskilt. 

I januari 1995 hade hon im-
miga flytningar med små fläck-
ar typ blod. Gynekologen ställ-
de diagnosen infektion, sade
att det inte var något att oroa sig
för och ordinerade Vibramy-
cin.

Flytningarna upphörde inte
och den 9 april fick kvinnan
en riklig flytning med blod.
Dagen efter ringde hon från
Italien, där hon bor en stor del
av året, till gynekologen och
berättade om blödningarna.
Hon påpekade att hon var oro-
lig för att hon hade cancer. Men
gynekologen sade att det inte
var något att oroa sig för och
ordinerade på nytt Vibramy-
cin.

Hade cancer
Den 20 april fick kvinnan

blödningar. Fem dagar senare
berättade hon vid ett besök hos
gynekologen om sina symtom
som inte upphörde. Det var
blödningar, flytningar, feber
och trötthet. 

Gynekologen vidhöll dia-
gnosen infektion och ordinera-
de fyra Diflucan per dag. Vid
två tillfällen strax därefter ring-
de kvinnan till gynekologen
och berättade om sin oro, men
fick beskedet att hon inte skul-
le oroa sig.

Den 18 maj gick hon till en
annan läkare, som remitterade
henne för skrapning.

Hon reste i stället till Italien
och fick den 30 maj av en läka-
re där beskedet att hon hade
cancer i livmodern och måste
opereras. Operationen gjordes
i mitten av juni.

Gynekologen motsatte sig
disciplinpåföljd och menade
att kvinnan inte hade beskrivit
sina symtom för henne på sam-
ma sätt som hon gjorde i sin an-
mälan.

Hon hade efter undersök-

ningar med bl a mikroskopi
och ultraljud bedömt det som
rimligt att kvinnans besvär or-
sakades av en infektion. Hon
hade också uppmanat kvinnan
att återkomma vid minsta teck-
en på blödning eller om flyt-
ningarna inte upphörde.

»Problem med datorn»
Efter det sista besöket hade

hon haft tre telefonkontakter
med kvinnan. Dessa fanns ty-
värr inte dokumenterade, sade
gynekologen.

Hon hänvisade till att de un-
der maj och juni hade problem
med dataanläggningen och då
också bytte datasystem. En del
av journalanteckningarna från
den tiden hade fallit bort. Gy-
nekologen ville minnas att hon
gjort diktat efter två av de tre
samtalen.

»Åtgärdena rimliga»
Ansvarsnämnden konstate-

rade att parterna hade lämnat
motstridiga uppgifter när det
gällde de två sista besöken och
telefonsamtalen de haft där-
emellan.

Nämnden betvivlade inte
patientens uppgifter om symto-
men. Dessa borde ha lett till yt-
terligare utredning.

Men gynekologen hade
uppfattat att kvinnan hade en
infektion.

Som hon hade uppfattat si-
tuationen kunde hennes under-
sökningar och åtgärder anses
rimliga, ansåg nämnden och
friade henne med avseende på
behandlingen.

Ska journalföras
Däremot fann Ansvars-

nämnden det styrkt att det hade
förekommit flera telefonsam-
tal mellan gynekologen och pa-
tienten, bl a det från Italien den
10 april 1995. Det samtalet var
inte journalfört. 

Endast en av telefonkontak-
terna hade blivit införd i jour-
nalen, men det framgick inte
när den ägde rum.

Mot den bakgrunden gick
det inte att fastställa vad som
sagts, menade nämnden.

Enligt Patientjournallagen
ska journalen innehålla de upp-
gifter som behövs för en god
och säker vård. Uppgifterna
ska föras in så snart det kan ske.
Och det ska framgå när anteck-
ningen gjordes, påpekade An-
svarsnämnden.

För missarna i journalfö-
ringen fick gynekologen en er-
inran. •

Varning:

Kvinna 
opererades
vaken – hörde
och kände allt
En läkare A har av An-

svarsnämnden varnats för
att hon inte sövde en 33-årig
kvinna ordentligt under en
operation. Kvinnan hörde
och kände allt utan att kunna
protestera. (HSAN 1508/95)

Hon skulle genomgå en dia-
gnostisk laparoskopisk buk-
operation. Hon hade inte tidi-
gare blivit sövd och bedömdes
vara frisk.

A följde ordinationen i det
preoperativa bedövningsfor-
muläret. Hon gav injektion Ra-
pifen 1 mg, Diprivan 150 mg
samt Tracrium 35 mg intrave-
nöst.

Några minuter senare intu-
berades kvinnan utan några
problem. Omedelbart därefter
ställdes narkosapparaten in på
tillförsel av 2 procent Efrane-
gas. Narkosen övervakades
med hjälp av en gasanalysator.

Svår smärta
Operationen genomfördes

som planerat. Mot slutet av in-
greppet upptäckte operatören
att kvinnan var vaken – hon
försökte röra på huvudet. Att
hon var vaken berodde på att
tillförseln av Efrane inte hade
fungerat.

Kvinnan hade varit vaken i
minst 15 minuter av ingreppet.
Hon hade hört allt som sades
och hade mycket ont.

Socialstyrelsen anmälde lä-
kare A. Till en början anmäldes
även den medicinskt ansvarige
överläkaren. Denne avled dock
en tid senare och anmälan togs
därför tillbaka. I sin utredning
tog styrelsen stöd av sitt veten-
skapliga råd i anstesiologi do-
cent Magna Andreen.

Den aktuella dagen fattades
en anestesisjuksköterska. Där-
för tillfrågades läkare A av en
sjuksköterska som var tf sek-
tionschef om hon kunde svara
för tre anestesier. Hon skulle
bli gynekolog och var under si-
doutbildning i anestesi- och in-
tensivvård. Hon hade 12 veck-
ors erfarenhet i anestesi.

A sade ja efter att ha kon-
trollerat att narkosapparaten

var testad av van personal, att
den ansvarige läkaren var in-
formerad samt att det fanns en
erfaren anestesisköterska på
sektionen. A hade tidigare
själv svarat för anestesier på
avdelningen.

I början av anestesin steg
patientens blodtryck, 105/60
blev 130/70 och pulsen ökade
från 64 till 70 och senare till 87. 

Ögonlocken 
tejpades igen
Patienten berättade att hon

vaknade samtidigt som opera-
tören förde in laparoskopitroa-
karen. Hon hörde allt som sa-
des men kunde inte visa att hon
var vaken eftersom hon fått
muskelavslappnande medel.

Hon uppgav också att per-
sonalen en gång under opera-
tionen såg att hennes ögon var
öppna. Hon hade tårar i ögo-
nen. Men ingen tittade ordent-
ligt i pupillerna utan hennes
ögonlock tejpades igen.

Var inte inkopplad
Läkare A upptäckte att gas-

analysatorn visade 0 procent
expiratorisk Efrane och kallade
genast på tf sektionschefen.
Förgasaren var inställd på 2
procent Efranegas.

Man hämtade en ny gasana-
lysator som värmdes upp. Just
när den skulle installeras upp-
täckte operatören att patienten
försökte röra på huvudet.

Samtidigt konstaterades att
Efraneförgasaren inte var in-
kopplad. Alltså hade patienten
inte inhalerat något narkosme-
del. Hon fick omedelbart en in-
jektion Diprivan och Efrane-
förgasaren kopplades in, varef-
ter gasanalysatorn visade ade-
kvata värden.

Vetenskapliga rådet Magna
Andreen bedömde att A borde
ha sagt till att hon saknade vä-
sentliga moment i utbildning-
en, både teoretiska och praktis-
ka, liksom tillräcklig erfaren-
het.

Inte bara läkarens fel
Trots dessa brister hade A

dock tidigare självständigt fått
utföra anestesiarbete. Därför
kunde man knappast förvänta
sig att hon skulle säga ifrån just
i det aktuella fallet. Därför kun-
de inte A ensidigt lastas för
händelsen, menade Andreen.

Hon konstaterade att man
inte före narkosen hade kon-
trollerat att anestesiapparaten
fungerade. A hade nöjt sig med
beskedet att apparaten tidigare
hade testats av erfaren perso-
nal. Enligt Andreen är den som
svarar för anestesin ansvarig
för att funktionskontroll utförs.

Hon ansåg att A borde ha re-
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agerat på att patientens blod-
tryck höjdes när operationen
påbörjades. Det är inte rimligt
att det systoliska blodtrycket
under anestesi och operation är
förhöjt jämfört med utgångs-
värdet. Om man får ett sådant
blodtryck bör man ta reda på
orsaken och vidta adekvata åt-
gärder, menade hon.

Andreen understök att det
under 20 minuter saknades no-
teringar om puls och blodtryck
i övervakningskurvan. Det tyd-
de på att uppmärksamheten på
patientens reaktioner och väl-
befinnande varit bristfällig.

Då gasanalysatorn visade 0
procents gaskoncentration
skulle självklart den första åt-
gärden ha varit att undersöka
tillförseln av narkosmedlet.

A borde också genast ha
kallat på den ansvarige läkaren
och informerat operatören så
att denne kunnat avbryta in-
greppet tills patienten var or-
dentligt sövd, menade An-
dreen.  

Mycket anmärkningsvärt
Socialstyrelsen bedömde

utifrån kravet på en hög pati-
entsäkerhet att personal som
inte har grundlägande kunska-
per om hur en anestesiapparat
fungerar inte heller självstän-
digt kan ansvara för en aneste-
si.

Därför var det mycket an-
märkningsvärt att läkare A
trots bristande kompetens, som
den medicinskt ansvarige över-
läkaren kände till, hade om-
betts att själv sköta anestesin.

Socialstyrelsen ansåg att
varken patienten eller den me-
dicintekniska utrustningen i
det här fallet hade ägnats till-
räcklig uppmärksamhet, något
som ledde till att patienten fick
lida.

Att läkare A hade åtagit sig
att sköta anestesin bedömde
Socialstyrelsen som ursäktligt
mot bakgrund att hon ändå
hade klargjort att hon inte var
helt kompetent att sköta anes-
tesiapparaten. Hon hade ju
också förvissat sig om att den
ansvarige läkaren var informe-
rad och att det fanns en erfaren
anestesisköterska på sektio-
nen.

Agerar på eget ansvar
Men, underströk Socialsty-

relsen, när man som hälso- och
sjukvårdspersonal har åtagit
sig en uppgift agerar man på
eget yrkesansvar och ansvarar
för hur man sköter uppgiften.

Läkare A hade begått ett
inte ringa fel genom bristande
uppmärksamhet på patientens
reaktioner, otillräcklig kontroll
och analys samt genom att inte

vidta adekvata åtgärder när
problemen dök upp, menade
Socialstyrelsen.

I ett yttrande till Ansvars-
nämnden framhöll läkare A att
hon inte hade några invänd-
ningar mot Socialstyrelsens
beskrivning av fakta. 

Hon hänvisade till att det
skulle ha känts mycket svårt att
avböja den förfrågan hon fick
om att sköta anestesin. Situa-
tionen var ju pressad med ett
fullt operationsprogram och en
narkossköterska mindre än
normalt. Och hennes överord-
nade hade ju samtyckt till lös-
ningen.

Ansvarsnämnden anslöt sig
till Socialstyrelsens bedöm-
ning och gav A en varning. •

Erinran:

Oacceptabelt
risktagande
i samband med
ballongdilatation
En kardiolog har av An-

svarsnämnden tilldelats en
erinran för att han vid en bal-
longvidgning av en patients
kranskärl (PTCA) tagit ris-
ker som inte fyller kraven på
en sakkunnig och omsorgs-
full vård. Den 48-årige pati-
enten avled. (HSAN 1572/95)

Han dog av en hjärtinfarkt,
som orsakades av proppbild-
ning i kranskärlet.

Heparinbehandlingen i
samband med ingreppet var
inte tillräcklig. Detta berodde
på att medlet inte kom in i arm-
venen där man försökt sätta in-
fusionsnålen. Heparinet ham-
nade i stället subkutant.

Så snart man upptäckt detta
försökte man tillföra heparin
intraarteriellt. Men patienten
hade redan fått hjärtstillestånd
och trots bl a en akut krans-
kärlsoperation dog han senare.

Mannens hustru anmälde
operationspersonalen. 

»Serie olyckliga
omständigheter»
Kardiologen menade att pa-

tienten genom en serie olyckli-
ga omständigheter inte fick
adekvat blodförtunning vid in-
greppet och att detta torde ha

bidragit till händelseförloppet.
Han betonade att man upp-

repade gånger kontrollerade
både koaguleringsgraden och
att den venösa infarten funge-
rade. Att man ändå inte upp-
täckte att infusionen av heparin
gick subkutant berodde enligt
honom inte på försummelse el-
ler vårdslöshet utan var en
olyckshändelse.

Om PTCA-ingreppet berät-
tade han bl a att patienten hade
förberetts på hjärtintensiven
med venös infart i vänster re-
spektive höger arm. Till infar-
ten i vänster arm kopplades ett
dropp med 1 000 ml koksalt.

ACT-värdet steg inte
I början av ingreppet var

ACT (Activated Clotting
Time, ett mått på blodets lev-
ringsförmåga) 116 sekunder.
Några minuter senare ordinera-
des 10 000 E heparin, vilket
gavs i infarten i vänster arm. 

Efter angiografi som visade
oförändrat status med ocklu-
sion av LAD påbörjades
PTCA-ingreppet. LAD kunde
utan svårighet kateteriseras.
Ledare och ballong fördes ge-
nom det ockluderade partiet
och flera dilatationer gjordes.

Efter den första dosen hepa-
rin kontrollerades ACT-värdet.
Det var då 107.

Man hade, berättade kardi-
ologen, tidigare haft problem
med ACT-apparaten och där-
för ordinerades omedelbart en
ny kontroll av värdet. 

Innan man hann registrera
något värde visade emellertid
angiografi tecken till begyn-
nande trombos i stumpen prox-
imalt i LAD. Därför gavs ytter-
ligare 10 000 E heparin. Före
det undersöktes infarten i väns-
ter arm. Patienten kände inge
smärta eller obehag i armen.

Kort därefter, sade kardio-
logen, sjönk patientens blod-
tryck, han fick bradykardi och
svarade inte på tilltal.

Trots intensiva åtgärder,
bl a en akut bypass-operation,
kunde patienten inte räddas.

Det var först efter det att cir-
kulationsstilleståndet inträffat
som man såg tecken till att kok-
saltsinfusionen och därmed
också heparinet gått subkutant,
uppgav kardiologen.

Rutinerna ändrades
I ett yttrande berättade sjuk-

sköterskan som satt infarterna
hur hon hade gjort och att hon
också kontrollerat sina åtgär-
der med andra sköterskor. 

Avdelningens rutiner följer
de riktlinjer för infartskanyler
som används på Vårdhögsko-
lans sjuksköterskeprogram.

Två överläkare berättade att
man efter det aktuella fallet
hade ändrat förfarandet vid he-
parinbehandling. 

Det innebär att vid högrisk-
fall ges heparin på vanligt sätt
med intravenös infart. ACT-
värdet tas med fem minuters
intervall och proceduren inklu-
sive angiografi startas inte för-
rän värdet ligger på en terpeu-
tisk nivå.

Vid normalfall ges heparin
via introducer eller guidekate-
ter för att säkra att heparinet når
blodbanan. Angiografi och
PTCA kan sedan påbörjas med
heparinjustering efter hand be-
roende på ACT-värde.

Skulle inte påbörjats
förrän ACT var rätt
Socialstyrelsen tog inte

själv ställning till frågan om
disciplinpåföljd. Men överlä-
karen Håkan Emanuelsson ytt-
rade sig till styrelsen. Han kon-
staterade att proceduren aldrig
skulle ha påbörjats innan man
hade försäkrat sig om att ACT-
värdet var på terapeutisk nivå.

Samma uppfattning redovi-
sade docent Kim Böök och på-
pekade att normalt ska den giv-
na heparindosen, 10 000 E, ge
ett ACT-värde på över 300 se-
kunder. Om det inte sker måste
man ta reda på orsaken. 

Hade man avvaktat svaret
på ACT innan man satte igång
med ingreppet hade man upp-
täckt felet med den subkutana
injektionen av heparin. Och då
hade med största sannolikhet
inte trombosbildningen i
kranskärlet uppkommit. Då
hade möjligheterna att behand-
la patientens kärlkramp varit
goda, hävdade Böök.  

Måste ha varit
medveten om riskerna
Ansvarsnämnden menade

att kardiologen inte kunde las-
tas för att den intravenösa infu-
sionen gick utanför blodkärlet. 

En kontroll av att ACT-vär-
det var på en terapeutisk nivå
skulle ha gjorts innan ballong-
dilatationen påbörjades. Kar-
diologen som ansvarade för in-
greppet, måste ha varit medve-
ten om riskerna. Ändå hade han
uppenbarligen vid två mättill-
fällen utgått från att de erhållna
värdena var fel.

Ett sådant risktagande är
inte förenligt med kraven på en
sakkunnig och omsorgsfull
vård, ansåg nämnden och till-
delade kardiologen en erinran.

Tre av nämndledamöterna
ville ge honom  en varning.•
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