
Varning:

10-årig flicka
utan mjälte
avled efter
septisk chock
En sjukhusläkare har av

Ansvarsnämnden varnats
för att utan behandling och
utan att invänta provresulta-
ten ha skickat hem en 10-årig
flicka som saknade mjälte.
Flickan fick en septisk chock
och avled. (HSAN 2339/96)

När flickan var två år hade
hon fått mjälten bortopererad
på grund av en blodsjukdom.
Då vaccinerades hon för me-
ningokocker och pneumo-
kocker.

Den 13 juli 1996 fick hon
feber och huvudvärk. Hon
kräktes och hade tecken på en
övre luftvägsinfektion. Vid
midnatt åkte föräldrarna med
henne till ett sjuhus akutmot-
tagning.

Läkaren som undersökte
flickan fann ingenting anmärk-
ningsvärt. Man tog blodprov.
Men familjen skickades hem
utan att man inväntade prov-
svaren.

Läkaren uppmanade dem
att komma tillbaka om flickan
blev sämre eller om hon inte
blev bättre.

Flickan avled
När provsvaren kom senare

på natten visade de förhöjda
vita blodkroppar.

Flickan blev under natten
sämre. Och klockan 6 på mor-
gonen kom hon tillbaka till
sjukhuset i ambulans. Hon
hade fått en septisk chock och
drabbats av andnings- och cir-
kulationsstillestånd. Hennes
liv kunde inte räddas.

Föräldrarna anmälde läka-
ren och chefsöverläkaren. De
uppgav att de var på husvagns-
semester när deras dotter plöts-
ligt blev dålig. Hennes symtom
stämde på både blodförgiftning
och virus.

De hade berättat för läkaren
att flickan inte hade någon
mjälte. De hade bett att få stan-
na kvar på sjukhuset över nat-
ten men fått nej – det var inget
barnsjukhus och det fanns ing-
en plats – och fick återvända till
campingplatsen. 

De ansåg att man genast
borde ha satt in antibiotika ef-
tersom dottern saknade mjälte,
vilket ökar risken för blodför-
giftning och hjärnhinneinflam-
mation. Dottern hade alla sym-

tom på blodförgiftning utom
diarré, hävdade de.

Chefsöverläkaren hade
lämnat felaktiga upplysningar
till tidningarna utan att ha kon-
trollerat vad som hade hänt,
motiverade föräldrarna sin an-
mälan mot denne.

»Inga tecken på
blodförgiftning»
Läkaren underströk när han

förnekade att han skulle ha
gjort något fel att det inte hade
kommit fram några tecken på
hjärhinneinflammation eller
blodförgiftning. 

Den kortvariga febern, den
lindriga huvudvärken, det lätt
rodnade svalget samt rodnade
ögon hade fått honom att först
tänka på en virusinfektion.

Han hade inte uppfattat att
föräldrarna bett om att få flick-
an inlagd. De hade pratat om
den forsatta handläggningen,
uppgav läkaren. Han påpekade
att det var fullt på sjukhuset och
att en inläggning skulle ha in-
neburit transport mitt i natten
till en barnklinik i en annan
stad, 75 kilometer bort. Han
hade bedömt att det inte var
nödvändigt. 

I stället hade han sagt till
föräldrarna att återkomma om
flickan kräktes igen, fick mer
ont i huvudet, blev slö eller om
de kände oro.

Chefsöverläkaren bestred
också att han gjort något fel.
Han hade kommit tillbaka från
semester dagen efter flickans
dödsfall. Han hade fått rapport
från personalen på akutmottag-
ningen. Det var uppgifter ur den
rapporten han hade lämnat till
pressen. Han ansåg inte att det
fanns någon anledning att be-
tvivla uppgifterna i rapporten.

Ansvarsnämnden menade
att den inte kunde pröva anmä-
lan om att chefsöverläkaren
lämnat felaktiga uppgifter till
pressen. Där gäller i stället
Tryckfrihetsförordningen, sade
nämnden.

Löper ökad risk
för plötslig död
Flickan var en högriskpati-

ent, hävdade Ansvarsnämnden
och påpekade att infektionsför-
loppet hos personer som fått
mjälten bortopererad är syn-
nerligen snabbt och stormande.
De löper en ökad risk för blod-
förgiftning och plötslig död.

Utredningen visade att lä-
karen visste att flickan saknade
mjälte. Att skicka hem henne
utan behandling och utan att

vänta in blodprovsresultaten
var ett allvarligt fel.

I stället skulle läkaren ha
satt in behandling med antibio-
tika omedelbart. Flickan skulle
ha lagts in eller skickats till
barnkliniken i nästa stad.

Läkaren fick en varning. •

Varning:

Missade
rektalcancer
efter bristfälliga
undersökningar
Husläkaren bedömde att

det var colon irritabile och
hemorrojder som låg bakom
kvinnans besvär – men det
var cancer i ändtarmen.
Hans undersökningar av
kvinnan var bristfälliga, an-
såg Ansvarsnämnden och
har nu varnat honom.
(HSAN 2181/96)

Den 44-åriga kvinnan kom
till husläkaren den 25 septem-
ber 1995 för att hon drabbats av
bl a diarréer och för att hon fått
blod och slem i avföringen.

Husläkaren undersökte
hennes buk och gjorde en rek-
talundersökning samt inspek-
terade med proktoskop. Han
remitterade kvinnan för colon-
röntgen. Han bedömde att hon
hade colon irritabile. Hans or-
dinerade extra fibertillskott.

Problemen fortsatte
Kvinnans problem fortsatte

och hon ringde husläkaren i
början av december. Denne or-
dinerade mer fiberpreparat
samt medicin mot gasbesvär.

Den 23 februari 1996 sökte
kvinnan husläkaren igen. Då
gjordes en undersökning per
rectum. Husläkaren fann små
hemorrojder och att kvinnan
var irriterad analt. Ordinatio-
nen blev stolpiller och salva.

I juni samma år uppsökte
kvinnan en annan läkare, som
efter undersökning misstänkte
att hon kunde ha rektalcancer.
Hon fick remiss till ett sjukhus
där man upptäckte att hon hade
en elakartad tumör alldeles in-
nanför slutmuskeln i ändtar-
men och dessutom en cancer
högre upp i tjocktarmen. Hon
opererades.

Kvinnan anmälde husläka-

ren för att denne inte undersökt
henne ordentligt och därför
ställde fel diagnos. Hon fram-
höll bl a att hennes operatör
hade sagt att hon säkert haft
ändtarmstumören i minst tre år.

Husläkaren hävdade i ett
yttrande till Ansvarsnämnden
att han inte hade gjort något fel.
Vid patientens första besök
hade han först och främst för-
sökt utesluta en bakomliggan-
de tumörsjukdom eller inflam-
matorisk tarmsjukdom.

Fann inget avvikande
Vid undersökningen hade

han använt ett kort rektoskop
och kunde bedöma tarmslem-
hinnan tio centimeter utan att
se något anmärkningsvärt. Inte
heller rektalpalpation avslöja-
de något avvikande. Och tjock-
tarmsröntgen visade inget
onormalt. Då talade patientens
övriga symtom och tidigare
tarmbesvär mest för colon irri-
tabile, menade husläkaren.

När patienten ringde i de-
cember hade hon på nytt haft
diaréer och ordinerades därför
på prov ett ökat fiberintag och
gasminskande kapslar, sade
husläkaren vidare.

Vid kvinnans andra besök
var hennes allmäntillstånd
gott. Husläkaren såg små he-
morrojder och viss irritation
vid ändtarmsöppningen. Det
är, sade han, ett vanligt till-
stånd vid colon irritabile.

Stark cancermisstanke
Ansvarsnämnden menade

att kvinnans symtom vid det
första besöket hos husläkaren
var av en art som inger stark
misstanke om cancer i tjock-
eller ändtarmen.

En korrekt undersökning
ska, hävdade nämnden, omfat-
ta tjocktarmsröntgen, under-
sökning av ändtarmen och ned-
re delen av tjocktarmen med
rektoskop. Just denna nedre del
kan inte bedömas på ett bra sätt
med röntgen.

Husläkaren hade inte själv
utfört rektoskopi eller remitte-
rat patienten till en sådan.

När kvinnan kontaktade ho-
nom igen i december borde
husläkaren, enligt Ansvars-
nämnden, ha undersökt henne
igen och inte nöjt sig med att
ordinera fortsatt behandling
med fiberpreparat.

När kvinnan kom till ho-
nom i februari och fortfarande
hade besvär gjorde han enbart
bukundersökning och per rec-
tumundersökning. Innan han
tolkade hennes besvär som ut-
lösta av hemmorojder skulle
han ha gjort en prokto- och rek-
toskopiundersökning, ansåg
Ansvarsnämnden. •
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