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enten söker på jouren bör man övervä-
ga vård enligt LPT».

Patienten uppger i sin anmälan att
läkaren gjort gällande att en plats på av-
delningen »inte skulle ge henne något».
Själv anser hon i sin anmälan att hennes
tillstånd var sådant, att hon borde ha ta-
gits in med stöd av vårdintyg.

Jourläkar en framhåller att han
kände patienten sedan föregående vård-
tillfälle och visste att hennes psykiska
tillstånd snabbt kunde svänga. Patien-
ten erbjöds inläggning, men hon avböj-
de detta bestämt. Efter samtal per tele-
fon med den överläkare som var
bakjour, blev bedömningen att patien-
ten inte uppfyllde alla förutsättningar
för tvångsvård. Hon fick lämna jour-
mottagningen, men sökte igen nästa dag
och togs då in enligt LPT.

Överläkaren sägersig ha diskuterat
patienten noga med primärjouren, »ak-
tuellt status, sjukdomsförlopp, person-
liga förhållanden, patientens och anhö-
rigas inställning till vård och inläggning
för hypomana och maniska symtom».
Vid telefonsamtalet framkom inte att
vårdbehovet var så uttalat att tvångsin-
tagning var nödvändig.

Bedömning oc h beslut
Nämnden finner att jourläkaren råd-

gjort med sin bakjour beträffande beho-
vet av vård och att han därför inte åsi-
dosatt sina åligganden. 

Mot bakgrund av den nyligen gjor-
da bedömningen av patientens tillstånd
som fanns antecknad i journalen, borde
överläkaren dock inte ha nöjt sig med
att handlägga fallet per telefon utan
själv ha undersökt denna uppenbart
psykotiska patient. Överläkaren ålades
en varning.

Under sökte inte
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En 43-årig kvinna inkom till akut-
sektionen med polis sedan hon medde-
lat en svåger att hon tänkte ta livet av
sig. Tidigare på dagen hade hon fått ett
telefonbesked från sjukvården att hon

hade cancer. Hon var påverkad av alko-
hol och tabletter; alkometertest visade
1,4 promille. Patienten intervjuades
först av en kvinnlig AT-läkare, som
även tog rapport från polisen. Den an-
mälde jourläkaren utfärdade sedan vård-
intyg på patienten och hon lades in på
vårdavdelning. Dagen därpå överfördes
hon till psykiatriska kliniken i sin hem-
sektor, där intyget hävdes.

Patienten har ansett det märkligt
att läkare kunde utfärda vårdintyg utan
att ha samtalat med henne. I vårdintyget
sägs att hon var desperat; i själva verk-
et var hon i desperat behov att få tala
med någon. Läkaren hade dessutom
uppgett fel namn på henne i vårdinty-
get.

Jourläkar en har uppgett bl a föl-
jande: Han hade suttit på sjuksköters-
keexpeditionen och sett patienten van-
ka av och an i korridoren. Det var lätt att
se att hon var upprörd. Hon var rastlös,
gestikulerade stort i luften och hade ett
ilsket ansiktsuttryck. Han hade sedan
informerats av AT-läkaren om patienten
och efter detta bedömt att patienten be-
fann sig i en akutkris efter cancerbeske-
det och att risken för aggressiva och
självdestruktiva, impulsiva handlingar
var överhängande. Han hade även dis-
kuterat ärendet med bakjouren, som
förordnade en vårdintygsbedömning.
För att patienten snabbt skulle få vård,
hade han valt att inte själv intervjua
henne. När han utfärdade vårdintyget,
hade han kontrollerat patientens namn
mot gamla journalen och därför inte
märkt skrivfelen. 

Bedömning oc h beslut
Nämnden finner att vårdintyget så-

vitt framgår av utredningen utfärdats på
riktig indikation. Att intyget hävts på
hemsektorn motsäger inte denna be-
dömning. Läkaren borde emellertid ha
samtalat med patienten och själv gjort
en bedömning av hennes tillstånd. Av
intyget framgår att patientens identitet
styrkts genom Postens legitimations-
kort. Trots detta var namnet felaktigt
återgivet i intyget, vilket var slarvigt.
Genom att utfärda intyget utan under-
sökning har han gjort sig skyldig till fel,
och han ålades en erinran.

(En medlem i nämnden ansåg att det
inte fanns skäl att ålägga läkaren disci-
plinpåföljd.) •


