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Genom att bestämma återbesök först
om 6–8 månader hade läkaren gjort sig
skyldig till ett fel, som inte är ringa.

Läkaren har i sin inlaga uppgett att
han givit patienten all den information
som var nödvändig i samband med ned-
trappningen.

»I det kliniska arbetet med patienter
med epilepsi är förutsättning för be-
handling en empatisk läkar–patientrela-
tion, grundad på information om sjuk-
domstillståndet och eventuell behand-
ling.

Allt som utspinner sig i denna rela-
tion kan ej finna plats i en journalhand-
ling. Jag tycker det är förvånande att So-
cialstyrelsen ifrågasätter att denna in-
formation ägt rum. Vid beslut om bl a
återbesök tar läkaren givetvis hänsyn
till patientens bekantskap med och in-
sikt över sitt hälsoproblem och förmåga
att hantera situationer som kan leda till
anfall.»

Klinikchefen har i ett eget yttrande
beskrivit de rutiner som finns vid klini-
ken för för att säkra patienternas möjlig-
heter för att få kontakt med behandlan-
de läkare, om de skulle konfronteras
med speciella problem.

Genom dessa rutiner säkrar man, att
klinikens resurser nyttjas optimalt,
samtidigt som man undviker att belasta
patienten med onödiga återbesök.

Socialstyrelsen har återkommit
och vidhåller kritiken och menar att en
planerad bevakning av en omfattande
förändring i patientens medicinering
hör till de uppgifter som skall dokumen-
teras i journalen.

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden anser bl a att ned-

trappning av Tegretol var korrekt och
omfattningen av nedtrappningen har
följt gängse praxis.

Någon form av mellankontroller,
som borde ha skett enligt Socialstyrel-
sens uppfattning, vore meningslösa ef-
tersom det vid primärt generaliserande
anfall inte kan förväntas uppträda några
varningssignaler. 

Ansvarsnämnden lämnade anmälan
utan åtgärd.

Ansvarsärenden i korthet

Anmälare: Socialstyrelsen
(Lex Maria)
Anmäld: Två distriktsläkare
Orsak: Försenad diagnos
av femurfraktur
HSAN 1225/97

En 91-årig kvinna boende på vård-
hem var rullstolsbunden på grund av ar-
tros med kontrakturer i bägge knäleder-
na. Efter att ha fallit ur sin rullstol kla-
gade hon över smärtor främst i höger
knä. Samma dag undersöktes hon av di-
striktsläkare A, som fann »smärta vid
inåt- och utåtrotation av bägge höftle-
derna». Patienten skickades till sjukhus
för röntgenundersökning av höftleder-
na. Denna visade inga frakturer.

Nästa dag fann en avdelningssjuk-
sköterskan att patienten hade smärtor
främst i knäna, vilket hon meddelade lä-
karen. Doktor A övervägde då att rönt-
ga knäna, men avstod från detta efter-
som hon inte ville utsätta patienten för
»psykisk påfrestning». Hon ordinerade
smärtlindring, bl a Voltaren.

Fem dagar efter olycksfallet kon-
taktades distriktsläkare B vid samma
vårdcentral eftersom det visat sig att pa-
tientens Hb sjunkit till 72. Man konsta-
terade positivt F-Hb och skickade hen-
ne till sjukhus på grund av misstänkt
gastrointestinal blödning. Hon lades in
på medicinklinik och fick blodtransfu-
sion och »konservativ magsårsbehand-
ling».

Sedan patienten återkommit till
vårdhemmet blev under perioden – tre
veckor till tre månader efter olycksfal-
let – både doktor A och B kontaktade
flera gånger, eftersom kvinnan hade
svåra smärtor i knäna, när man skötte
henne och personalen dessutom märkt
att det tillkommit hematom ovanför
knäna. Man hade också funnit att höger
ben verkade snedvridet samt att det
fanns en lös del i knät, som märktes
markant vid böjning. En sjuksköterska
säger i ett yttrande, att när personalen
påpekade patientens knäbesvär, man
upplevt »att läkarna ansåg att man en-
bart tjatade».

Läkarna hade försökt undersöka
patienten flera gånger i samband med
ronder på hemmet. Undersökningen
försvårades dock av att patienten mot-
satte sig denna. Läkarna fann, att pati-
entens smärtor och svullnad kunde för-
klaras av artros med kontrakturer. Sena-
re rapporterade personalen att benpi-
porna stack ut i vissa lägen och tre må-
nader efter skadan hade femuränden pe-
netrerat huden. Patienten skickades då
till ortopedklinik för »borttagande av
främmande kropp». Man kunde där
konstatera att hon hade en dislokerad
suprakondylär fraktur i höger femur.

Socialstyrelsen har frågattvå ve-
tenskapliga råd, en allmänmedicinare
och en ortoped angående fallet. Bägge
har funnit att dr A varit alltför passiv
och att hon borde ha företagit förnyad
röntgenundersökning. Ortopeden har
dessutom ansett att dr B:s undersökning
av patienten varit otillfredsställande.
Socialstyrelsen har därför funnit, att
bägge läkarna borde ha varit noggran-
nare i handläggningen av denna patient.

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden har kommit fram

till en liknande bedömning av de två lä-
karnas agerande och ålagt dem erinran.
Två av nämndens ledamöter, en di-
striktssköterska och en riksdagsleda-
mot har ansett, att påföljden för läkarna
borde ha varit varning. •

Femurfraktur missades trots ”tjat”


