
hustrun kontaktade då en läkare på Hel-
singborgs lasarett och förklarade situa-
tionen. 47-åringen fick tid för under-
sökning och man fann då en tumör i
ändtarmen.

Ansvarsnämnden anser att läkaren
redan vid första besöket borde ha gjort
en retroskopi på 47-åringen, skriver
Nordvästra Skånes Tidningar. (TT)

Kvinna dog av cellgifter
Tre läkare prickas av hälso- och

sjukvårdens ansvarsnämnd sedan en
81-årig kvinna dött efter att ha fått en tre
och en halv gånger för hög dos cellgif-
ter. Kvinnan fick medicinen för sin reu-
matism.

En av läkarna skrev ned den felakti-
ga medicineringen när kvinnan skulle
flyttas över till en geriatrisk klinik. Där
förde en annan läkare in den felaktiga
dosen i journalen utan att reagera på den
höga dosen. Det gjorde inte heller den
tredje läkaren som senare tog hand om
kvinnan.

I 18 dagar hann kvinnan få den för
höga dosen cellgifter. Då dog hon på
grund av blödningar och infektion som
berodde på att hennes benmärg skadats
av cellgifterna.

De tre läkarna får var sin erinran.
(TT)

Läkare kritiseras för
limning av ansiktssår
En treåring som blivit hundbiten i

ansiktet fick såret hoplimmat, i stället
för tejpat eller sytt. Nu har han fått ett
fult ärr i ansiktet och läkaren får en er-
inran av Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd.

Läkarens fel är varken ringa eller ur-
säktligt, anser nämnden.

En hundmun innehåller alltid mäng-
der med bakterier och därför måste ett
sår efter hundbett rengöras noga och se-
dan tejaps eller sys med glesa stygn, så
att eventuellt var kan tas bort. Dessutom
ska antibiotika sättas in.

Läkaren försvarar sig med att det var
en pressad arbetssituation och hon ef-
teråt upptäckte sitt misstag och då upp-
lyste pojkens anhöriga om att hon gjort
fel, skriver Arbetet Nyheterna (TT).

Dement läkare skrev ut narkotika
Den 88-åriga läkaren skrev ut narko-

tika utan att träffa patienterna.
Eftersom en undersökning visat att

hon är dement har Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd beslutat att dra in
hennes legitimation.

– Hon kan på grund av sin sjukdom
inte utöva sitt yrke tillfredsställande,
skriver Ansvarsnämnden i sitt beslut.

Socialstyrelsen anmälde läkaren till
Ansvarsnämnden på grund av hennes
mycket täta förskrivningar av narkoti-
kaklassade läkemedel. I första hand var
det till en 67-årig kvinna, som bara
skickade meddelanden till läkaren om
vilka preparat hon ville ha. Läkaren ef-
terkom önskemålen närmast oreserverat.

Socialstyrelsens utredning visade
också att läkaren skrivit ut stora mäng-
der Sobril och Valium till en annan pa-
tient. Recepten utfärdades per telefon.
Hennes anteckningar förvarades osor-
terade i ett kuvert i hemmet, där det råd-
de stor oreda.

Socialstyrelsen misstänkte att läka-
ren var dement och lät henne genomgå
en undersökning, som bekräftade detta.

– Demenssjukdomen gör att hon kan
utnyttjas negativt av människor på
grund av sitt nedsatta minne och oför-
måga att dokumentera förskrivna läke-
medel adekvat, menade Socialstyrelsen
i sin anmälan till Ansvarsnämnden.

Socialstyrelsen befarade att det ock-
så finns risk för att hon skriver ut sam-
ma läkemedel flera gånger dagligen.

Socialstyrelsen konstaterade vidare
att läkarens demens successivt försäm-
ras och att hon saknar sjukdomsinsikt.
(TT)

Feldiagnos
fördärvade pojkes testikel
15-åringens ena testikel skrumpnade

på grund av en feldiagnos. Socialstyrel-
sen har nu anmält den ansvarige läkaren
till Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd.

Enligt Socialstyrelsen borde läkaren
omedelbart ha remitterat pojken till en
kirurg. Då hade kanske testikeln kunnat
räddas.

Pojken hade uppsökt jourcentralen i
sin hemstad i Västsverige. Han hade
hög feber och mycket ont i vänstra hal-
van av pungen, som var röd och svullen.
Läkaren tolkade besvären som bitesti-
kelinflammation. 15-åringen ordinera-
des antibiotika och vila.

Efter några månader sökte 15-åringen
ånyo läkare eftersom han tyckte att väns-
ter testikel blivit så liten. En undersök-
ning visade att den skrumpnat. Det som
läkaren tolkat som bitestikelinflamma-

tion var i själva verket testistorsion, det
vill säga att testikeln vridit sig och där-
med strypt sin egen blodtillförsel.

Docent Kelm Hjälmås i Socialstyrel-
sens vetenskapliga råd anser att 15-
åringen inte har fått vård och behand-
ling enligt vetenskaplig och beprövad
erfarenhet. Enligt denna skall nämligen
smärta, ömhet, rodnad och svullnad av
ena punghalvan anses vara testistorsion
tills denna diagnos har kunnat uteslutas.
(TT)

Frikostig med medicin
riskerar sin läkarlegitimation
En 83-årig läkare i Sydsverige riske-

rar att mista sin legitimation. Socialsty-
relsen anser att hans bristande omdöme
kan vara en fara för patienternas säkerhet.

Socialstyrelsen vill därför att An-
svarsnämnden ska ta i från mannen hans
läkarlegitimation.

För två år sedan gjorde Socialstyrel-
sen en inspektion hos läkaren och fann
att han hade sin praktik i ett smutsigt
rum i villan. Både vanlig utrustning och
hygienutrustning saknades i stort sett. I
journalerna saknades allt som krävs en-
ligt Patientjournallagen. I en olåst gar-
derob förvarades mediciner i gamla och
trasiga förpackningar. På 22 förpack-
ningar medicin hade datummärkningen
gått ut.

Läkaren försvarade sig, enligt Soci-
alstyrelsens representant, med att det
inte var så noga med datummärkningen,
preparaten brukade hålla ändå.

Kort efter Socialstyrelsens besök
skrev mannen i ett brev att han upphört
med sin verksamhet och Socialstyrel-
sen vidtog därför inga åtgärder.

Nyligen slog ett apotek i mannens
hemkommun larm till Socialstyrelsen.
Han skrev ut stora mängder medicin till
patienter, en hade under fem månader
fått 2 800 Citodon. Enligt Socialstyrel-
sen har patienter bara kunnat ringa och
»beställa» det de velat ha. Läkaren upp-
ger att han inte kände till att Citodon är
beroendeframkallande.

Att läkaren inte upphört med sin
verksamhet försvarar han med att han
inte trodde det var så bråttom.

Socialstyrelsen anser att 83-åringen
på grund av ålder och bristande omdö-
me saknar den lämplighet och de kvali-
fikationer som krävs av läkare. Han har
så sent som denna vecka skrivit ut me-
dicin igen, trots att han avråtts från att
göra det.

Judit Hadnagy/TT
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