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Ett fall ur
Ansvarsnämndens
arkiv
Redaktör: Lennart Hartler i samarbete
med Läkarförbundets juridiska sektion
och förbundets ansvarsråd

HSAN 2606/96

Klaffprotes havererade vid
dröjsmål med infarktdiagnos
Läkaren: »…endast hållpunkt för mindre myokardskada»

Denna vecka:
kardiologi

En man, född den 31 mars 1922,
hade känd hjärtsvikt sedan 26 år. År
1982 erhöll han både aorta- och
mitralklaffproteser. Han insjuknade
akut den 15 februari 1996 med lung-
ödem och kvalificerad arytmibild
med elektrolytrubbningar. Han be-
handlades för arytmin och hypokale-
mi. 

Hans tillstånd förbättrades varför
man fortsatte behandlingen tills slutgil-
tig infarktdiagnostik genomförts. Efter
några timmar försämrades tillståndet
med andningsstillestånd och kardiogen
chock. Infarktprov visade endast håll-
punkter för mindre myokardskada.
Man misstänkte en klaffraktur, som ve-
rifierades med transesofagealt ultraljud.
Han avled i samband med en operation
vid vilken mitralisklaffen byttes ut.

Anmälan
Mannens dotter har anmält ansvarig

personal på hjärt–lungkliniken. Hon har
uppgett bl a följande. 

Hon och hennes man talade om för
läkarna och sjuksköterskorna att fadern
hade proteser inopererade i hjärtat. För
att kunna kontrollera om en klaff hade
lossnat från hjärtat skulle man vara
tvungen att lägga fadern i respirator.
En läkare sade att man inte vågade göra

detta på grund av att faderns tillstånd
var så dåligt. Följande dag var fadern
ännu sämre. Läkarna sade först då att de
skulle undersöka hjärtat. Förutsättning-
arna för att fadern skulle klara en un-
dersökning hade varit bättre om hjärt-
klaffarna hade undersökts samma dag
som fadern kom in akut. Faderns lung-
or hade nu skadats så mycket att de inte
klarade den operation som följde.

Till sin anmälan har mannens dotter
bifogat ett beslut av Socialstyrelsen den
21 oktober 1996 rörande vården och be-
handlingen av fadern på hjärt–lungkli-
niken.

Utredning
Ansvarsnämnden har tagit del av

mannens patientjournal och hämtat in
yttrande av en specialistläkare, dr A.

Doktor A: Patienten inkom akut
med ambulans 15 februari 1996, 22.35
på grund av lungödem. Initial     be-
handling inleds av akutjouren som till-
kallar undertecknad i egenskap av
kardiologjour. Patienten undersöks un-
gefär 23.00 och är blek och kallsvettig.
Han är perifert cyanotisk och har grum-
lat medvetande. Systoliska blodtrycket
är  60 mmhg och syrgassaturation är 68.
Det auskulteras bilaterala rassel över
båda lungfält. EKG visar rikligt med
VES och VT som inte tillåter säker
rytm- eller infarktdiagnostik.

23.15 överförs patienten till hjärtin-
tensivvårdsavdelningen. Erhåller posi-
tiv inotrop behandling  i form av Dobu-
trex och Abbodop, och CPAP som mest
7,5 cm H2O. Uppvisar uttalad acidos
som behandlas med Tribonat. på grund
av den frodiga ventrikulära arytmibil-
den inleds behandling med Xylocard.
Initiala provsvar visar låga kaliumvär-
den varför infusion med kalium ges.

00.35 har patientens tillstånd stabili-
serats. Lungödemet har hävts. CPAP-
behandling är avslutad. Vid denna tid-
punkt har uppgifter inhämtats från tidi-
gare journaler angående tidigare sjuk-
domar. Patienten har haft hjärtsvikt i 26
år och är mitralis- och aortaklaffopere-
rad. Senare inhämtas även uppgifter

’’ En läkare sade att man
inte vågade göra detta på
grund av att faderns till-
stånd var så dåligt. Följan-
de dag var fadern ännu
sämre. Läkarna sade först
då att de skulle undersöka
hjärtat.’’
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från anhöriga. Patienten har på senare
tid varit stabil avseende hjärtsviktssym-
tom men försämrats under ankomst-
kvällen. Det beslutas att fortsätta be-
handling då patientens tillstånd förbätt-
rats och till infarktdiagnostik genom-
förts.

06.15 börjar patienten åter få tillta-
gande andningsbesvär. Han får ånyo
tillägg av CPAP och ökat inotropt stöd.
Infarktprov visar nu endast hållpunkt
för mindre myokardskada. Ultraljud av
hjärtat genomförs av undertecknad för
att bedöma vänsterkammarfunktion.
Hjärtrytmen är oregelbunden och pati-
enten är takykard men den systoliska
funktionen förefaller relativt god.
Klaffstatus kan vid denna undersökning
inte bedömas. På ökad sviktbehandling
går patientens symtom i regress.

Vid ca 08.00 har starka misstankar
om klaffhaveri etablerats och fallet rap-
porteras till pågående ansvariga läkare.
Strax efter försämras patientens till-
stånd och han överförs till TIVA för
fortsatt utredning och behandling.

Av Socialstyrelsens beslutframgår
bl a följande.

– – –  Socialstyrelsen har i sin utred-
ning granskat tillgängliga journalhand-
lingar från kardiolog- respektive torax-
kirurgiska avdelningarna, utlåtande
från chefsöverläkaren samt redogörelse
av ansvarig kardiologjour. Härvid fram-
kommer att även om en klaffraktur bör
misstänkas i en situation som denna,
kunde infarktmisstanken ej omedelbart
avskrivas. Även lungödemet hävdes vid
den initiala behandlingen. Den dia-
gnostiserade hypokalemin bidrog till
den ventrikulära symtombilden och kli-
niska situationen. När patienten åter
försämras och infarktdiagnostiken en-
dast visar mindre myokardskada inten-
sifieras diagnostiken med transesofage-
alt ultraljud och en fraktur av den me-
kaniska klaffen i mitralis verif ieras.
Akut operation med klaffbyte genom-
förs.

Från toraxkir urgiska klinik en,
Karolinska sjukhuset, vilken ansvarar
för det svenska registret som följer upp

klaffhaverier, kommer följande kom-
mentarer.

De proteser som har uppmärksam-
mats har varit av sk Björk–Shiley kon-
vex-konkav eller CC-typ. Dessa klaffar
fanns principiellt av två olika slag, dels
sådana som öppnade 60 grader, dels så-
dana som öppnade 70 grader. 60 gra-
derstypen var den tidigaste, men modi-
fierades till att öppna 70 grader genom
att bygeln bockades så att klaffen kun-
de öppna till en större vinkel. Des-
sa klaffar som modifierades, är de som
är behäftade med den största haveriris-
ken.

Generellt är det de största klaffstor-
lekarna som har störst risk för att have-
rera och mitralisklaffproteserna har
något större risk än aortaklaffproteser-
na. För närvarande finns det mer än
1 000 patienter i Sverige som lever med
60 eller 70 graders Björk–Shiley CC-
klaffar.

Generellt för klaffhaveri är således
plötslig katastrofal cirkulationskollaps.
Enda möjligheten till räddning är att
detta diagnostiseras inom mycket kort
tid så patienten hinner reopereras. Man
skall dock icke glömma bort att patien-
ter med klaffproteser plötsligt kan för-
sämras av andra anledningar som aorta-
dissektion, klafftrombos eller hjärtin-
farkt.

– – – Socialstyrelsen gör bedöm-
ningen att vederbörande kardiologjour
ej gjort sig skyldig till f el eller försum-
melse.

Beslut: Ärendet tillförs Socialstyrel-
sens riskdatabas i avidentifierat skick.
Ärendet föranleder ingen åtgärd från
styrelsens sida.

Bedömning
Av utredningen framgår att mannens

lungödem och arytmi behandlades ade-
kvat. Den första misstanken man hade
var akut hjärtinfarkt och han övervaka-
des i enlighet med denna. När tillståndet
försämrades på morgonen och infarkt-
proverna visade endast en liten hjärt-
muskelskada övervägdes bl a klaffrak-
tur som differentialdiagnos till hjärtin-
farkt. 

Utredningen visar inte annat än att
de bedömningar som gjordes var rimli -
ga och att patienten behandlades i en-
lighet med vetenskap och beprövad er-
farenhet. 

Utredningen ger således inte stöd för
att ansvarig personal åsidosatt sina ålig-
ganden i yrkesutövningen. Anmälan
skall därför inte leda till disciplinpå-
följd.

Beslut
Ansvarsnämnden lämnar anmälan

utan åtgärd. •

’’ Hjärtrytmen är oregel-
bunden och patienten är
takykard men den systolis-
ka funktionen förefaller re-
lativt god. Klaffstatus kan
vid denna undersökning
inte bedömas. På ökad
sviktbehandling går patien-
tens symtom i regress.’’

Ansvars-
ärenden
i korthet

Dödsfall efter
minskad
medicinering
Anmälare: Socialstyrelsen
Anmäld: Läkar e vid neurolog-
klinik
Orsak: Bristfällig övervakning
HSAN 1335/97

En 34-årig man hade sedan fyra år
utretts och behandlats vid en neurolog-
klinik för epileptiska eller epilepsilik-
nande anfall. Tidigare hade han haft två
grand mal-anfall men de senaste två
åren hade han varit fr i från generalisera-
de anfall. Senaste EEG skall ha visat
normala värden. Han medicinerade
med Tegretol 3 tabletter dagligen.

Vid det aktuella besöket hos den an-
mälde läkaren undrade patienten, om
han verkligen behövde fortsatt medici-
nering.

Mot bakgrund av patientens beskriv-
ningar av sina partiella anfallsmanife-
stationer och av de tidigare utförda ut-
redningarna, bedömde läkaren att pati-
entens anfall var av icke epileptisk na-
tur. Han ansåg därför att det inte fanns
kontraindikationer till att utsätta Tegre-
tol genom en långsam nedtrappning
med en halv tablett varannan vecka un-
der tre månader. 

Drygt två månader efter detta besök
påträffades patienten död i sin bostad.
Han hade då varit medicinfri några da-
gar. Vid obduktion kunde inte dödsorsa-
ken fastställas, men fynden kunde tala
för att dödsorsaken varit epilepsi.

Socialstyrelsen har bedömt det
vara korrekt att i detta fall genomföra en
försiktig nedtrappning av medicine-
ringen, men att det inte var försvarligt
att underlåta kontinuerlig övervakning
av denna process.

Patienten borde ha kallats till återbe-
sök under nedtrappningsperioden och
dessutom uppmanats att ta kontakt med
kliniken om nedtrappning skulle med-
föra oväntade biverkningar.


