Ansvarsärenden i korthet
Läkare varnas
för slarviga psykintyg
En läkare som intygar att någon psykiskt inte tål att infinna sig till sin egen
rättegång bör kunna dokumentera och
medicinskt motivera sitt beslut mycket
väl. Därför varnas en läkare i Mellansverige för att två gånger ha intygat att
båda makarna i ett äktenskap inte skulle orka med en rättegång i hovrätten sedan de dömts till fängelsestraff i tingsrätten. Läkaren föreslår vid varje tillfälle uppskov med rättegångarna på tre respektive sex månader.
Läkaren anför, enligt Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd, bara allmänna och subjektiva skäl i sitt intyg,
utan förankring i journaler eller i andra
dokument.
Journalerna är för övrigt slarvigt förda och innehåller inte uppgifter om någon egentlig psykisk sjukdom, utan behandlar bara besvär orsakade av oron
inför rättegångarna, menar nämnden.
(TT)
Psykotisk man fick gå hem
– läkare varnad
De anhöriga till en 23-årig psykotisk
man med paranoida vanföreställningar
hade till slut lyckats få mannen tvångsintagen för psykiatrisk vård. Men på
sjukhuset lät läkaren honom gå hem efter två timmar. En vecka senare tog 23åringen sitt liv.
Nu får den läkare vid ett sydsvenskt
sjukhus som lät 23-åringen gå hem en
varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han inte tog uppgifterna om misshandel, förföljelsetankar
och självmordshot i vårdintyget på tillräckligt stort allvar.
Under flera månader mådde 23åringen allt sämre. Han fick allt oftare
vanföreställningar och upplevde sig
förföljd. Samtidigt blev han allt aggressivare när ingen trodde på förföljelsen.
Till slut blev situationen så hotfull för
mannens sambo och barn att de inte vågade bo kvar hemma.
Under tiden mannen försämrades
gick han ned mer än tio kilo i vikt. Han
levde med gardinerna fördragna, telefonkablarna avklippta, ytterdörren surrad på insidan och hela lägenheten påminde om en barrikad.
Stundtals viskade mannen bara av
rädsla för att vara avlyssnad. Han
trodde att kaffet var förgiftat, att det
satt övervakningskameror bakom spe-
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geln och att han filmades genom fönstret.
Vid ett tillfälle lyckades de anhöriga
få hem två poliser och en läkare från
vårdcentralen för att ta ställning till
eventuell tvångsvård. Men mannen
samlade ihop sig och läkaren ansåg att
han inte var tillräckligt sjuk för att
tvångsvårdas.
Ett par dagar senare misshandlade
mannen sin sambo och läget blev allt
mer alarmerande. När han till slut
tvångsomhändertogs talade läkaren
med honom i två timmar. Efter samtalet
tyckte läkaren inte att mannen var tillräckligt sjuk för att tvångsvårdas.
Britt-Marie Johansson/TT
Bruten tumme
röntgades inte
En knappt treårig flicka kom till
sjukhuset med tummen nästan avklippt.
Läkaren tyckte inte tummen behövde
röntgas utan sydde ihop den och bad
föräldrarna ta kontakt med vårdcentralen för att få den omlagd. Men flickans
tumme var bruten och måste opereras.
Nu prickas en läkare i Sydsverige av
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Fyra dagar efter flickans besök på
sjukhuset tog läkaren själv initiativ till
att flickan skulle röntgas. Först då upptäcktes frakturen, vilket medfört onödigt lidande för flickan.
Läkaren borde undersökt henne bättre, anser Ansvarsnämnden i sitt beslut
där man ger läkaren en erinran. (TT)
Svårt hjärtsjuk fick rådet
att motionera mera
Den 52-årige mannen hade förändringar på stora kroppspulsådern och
hjärtsvikt. Han behövde nya hjärtklaffar.
Men läkaren trodde att han hade
magkatarr och ångestneuros. Han rådde
mannen att motionera och gå i samtalsterapi.
Läkaren får en varning av Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd.
Mannen sökte hjälp tre gånger under
loppet av två veckor på vårdcentralen i
norra Sverige. Vid det första besöket
hade han diffusa smärtor i magen och
ångest. Han blev sjukskriven och skickades hem med medicin. Samtidigt
skrevs en remiss till psykolog.
En vecka senare återkom 52-åringen
med ångest och sömnsvårigheter. Hans

fotleder var också svullna och för detta
fick han vätskedrivande medicin. Läkaren försökte aldrig ta reda på orsaken till
svullnaden. Han undersökte varken
hjärta eller lungor och tog varken blodtryck eller puls.
Vid det tredje besöket hyperventilerade mannen samtidigt som magen kändes
uppspänd. Han fick då rådet att motionera mera och fortsätta samtalsterapin.
Men mannen blev inte bättre, utan
sökte hjälp på sjukhusets psykjour. Därifrån skickades han direkt till hjärtavdelningen. Man fann då förändringar på
stora kroppspulsådern och hjärtsvikt
som krävde operation där mannen fick
nya hjärtklaffar.
Britt-Marie Johansson/TT
Amputation krävdes efter
lång väntan på cancerbesked
Trots att man misstänkte att den 76årige mannen hade en tumör i låret väntade läkaren flera månader innan han
tog ett vävnadsprov. Det visade sig då
att mannen hade en elakartad tumör och
att benet måste amputeras.
Nu prickas en läkare vid ett mellansvenskt sjukhus av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han inte utredde mannen grundligare.
76-åringen, som behandlades med
blodförtunnande medicin, sökte hjälp
för en svullnad i låret första gången i
mars 1996. Läkaren hittade en blödning
i muskulaturen. Patienten fick också
veta att det inte gick att utesluta en tumör.
Mannen undersöktes med ultraljud
och magnetkamera. Blödningen behandlades med tryckförband och svullnaden tömdes vid flera tillfällen på
blod. I början av juni opererades mannen. Men först vid en operation i juli
togs vävnadsprov som visade att det
fanns en tumör.
Under våren miste mannen matlusten och gick ned i vikt. I april var han inlagd på sjukhus flera gånger. I maj vårdades han i hemmet. Hans tillstånd försämrades och han hade svår värk.
I början av juni tappades han på fem
liter blod, plasma och vätska från benet.
Men först i slutet av juli fick han veta att
han hade en tumör i muskeln. När han
opererades tio dagar senare amputerades benet, halva bäckenet och sittknölen på höger sida.
Läkaren får en erinran.
Britt-Marie Johansson/TT
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