
döma på grund av att hon behövde över-
vakas, om en livshotande arytmi skulle
uppstå. När ett sådant beslut fattats, skall
sådan överföring ske snarast oavsett pa-
tientens tillstånd. Läkarens bedömning
att patientens tillstånd inte motiverade
en snabb överflyttning var således felak-
tig. Felet var varken ringa eller ursäktlig
och han tilldelades en erinran.

Nämndens ordförande och en ledamot
(läkare) anmälde avvikande mening. De
ansåg att med hänsyn till de oklarheter
beträffande vad som sagts om övervak-
ning och omständigheter i övrigt, under-
läkaren inte gjort sig skyldig till fel som
borde föranleda disciplinpåföljd.

Påföljd för en: erinran

I ändtarmen fann läkaren 
en »epitelklädd polyp« 

Anmälare: Socialstyrelsen
Anmäld: Tf distriktsläkare
Orsak: Rektalcancer bedömdes 
som benign polyp
HSAN 272/01

❙ ❙ En 67-årig kvinna sökte på vård-
central, sedan hon några dagar tidigare
haft en stor blödning från ändtarmen.
Den anmälde läkaren gjorde vid två till-
fällen med tio dagars intervall rektosko-
pi och fann en 2 cm lång polyp 4–5 cm
från anus med lätt rodnad slemhinna.
Röntgen av grovtarmen verifierade fyn-
det. 
Läkaren skrev ett brev till kvinnan och
gav henne lugnande besked samt upp-
manade henne att återkomma vid förny-
ade besvär. Cirka tio dagar senare bad
kvinnan en annan läkare om remiss till
kirurg. Förnyad undersökning och där-
efter operation visade att det var fråga
om rektalcancer. Vid operationen av-
lägsnades en del av tjocktarmen.

Socialstyrelsen har i sin anmälan till
HSAN konstaterat att den polyp som
fanns vid rektoskopi var 2 cm, vilket
även verifierades genom röntgenunder-
sökning. Polyper större än 1 cm skall
misstänkas vara cancer intill dess mot-
satsen är bevisad genom flera px. En så
stor polyp bör under alla förhållanden
tas bort, då den innebär stor risk för att
utvecklas till en cancertumör. Läkaren
hade i sitt yttrande till Socialstyrelsen
uppgivit att han funnit »en helt oretad
och epitelbeklädd polyp rektalt«. Att
finna en hudbeklädd polyp i ändtarmen
är ytterst sällsynt, om det ens förekom-
mer, och skall föranleda en provbiopsi.
Socialstyrelsen ansåg att läkaren borde
ha remitterat patienten vidare för under-

sökning på sjukhus och yrkade på disci-
plinpåföljd.

Läkaren har uppgett att han menat att
polypen var slemhinnebeklädd. Det fak-
tum att polypen hade varit oretad utan
tillstymmelse till erosion eller maligni-
tetstecken och patienten dessutom inte
haft någon ytterligare blödning under
två veckors observation, låg bakom hans
handläggande. Med tanke på polypens
storlek godtog han dock Socialstyrel-
sens yrkande.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Läkaren hade meddelat kvinnan när un-
dersökningsresultaten var klara att det
inte fanns anledning till oro. I stället bor-
de han ha remitterat henne till kirurg för
ställningstagande till lämplig behand-
ling. 

Påföljd: varning

Otydliga rutiner vid 
behandling med smärtpump

Anmälare: Hustrun och Socialstyrelsen (Lex
Maria)
Anmälda: Underläkare vid medicinklinik 
och överläkare vid anestesiklinik 
Orsak: Patienten erhöll 
alltför hög morfindos
HSAN 2072/01

❙ ❙ En 60-årig man led av en spridd lung-
cancer med skelettmetastaser. På läns-
sjukhuset hade man lagt in en intratekal
kateter och startat morfinbehandling
med hjälp av pump. Efter att ha behand-
lats under en period i hemmet, lades han
in på medicinklinik för fortsatt smärtbe-
handling. Två veckor senare fann den
anmälde överläkaren att patienten hade
ryckningar i överkropp och vänster ben
samt att han var kraftigt sensoriskt på-
verkad. Vid kontroll av morfinkoncent-
rationen konstaterades att kassetten till
pumpen innehöll 10 mg/ml. Tillståndet
krävde övervakning på IVA. Patienten
avled i sin sjukdom en månad senare. 

Hustrun har uppgett att hon tillfrågats
av den anmälde medicinunderläkaren,
om hon kände till innehållet i receptet till
morfinkassetten. Hustrun hade anmodat
honom att kontakta länssjukhuset, vilket
han underlåtit. Han ordinerade sedan fel
morfin till pumpen. Läkaren borde ha
vägrat att skriva ut recept och meddelat
sin chef detta. Överläkaren på anestesik-
liniken ombesörjde sedan byte av kassett
utan att kontrollera att det var rätt sorts
medicin.

Underläkaren vid medicinkliniken
har i sitt yttrande uppgett bl a följande:

Han hade av personalen anmodats att
skriva ut recept på morfinkassett till en
patient, som han aldrig tidigare träffat.
Han visste absolut inget om detta, vare
sig ordination eller receptskrivning. I
journalen fanns ej uppgift om vare sig
styrka eller dosering (Patienten hade ti-
digare själv skött sin morfinkassett).
Han hade frågat flera läkare på sjukhuset
och även försökt få kontakt med läkare
på länssjukhuset, men ingen kunde ge
honom råd. Han skrev sedan receptet
med stöd av en pärm, som fanns på av-
delningen med uppgifter angående mor-
finkassett. Den kassett han ordinerat an-
vändes först fyra dagar senare.

Anestesiöverläkaren hade uppma-
nats att byta morfinkassett, eftersom
man på avdelningen inte behärskade
smärtpumpen. Någon ordination kunde
varken han eller avdelningsförestånda-
ren hitta. Kassetten hade beretts på apo-
tek vid regionsjukhuset. Han menade att
ansvaret för läkemedelsbeställning låg
helt på den behandlande kliniken.

Socialstyrelsen har funnit att vid me-
dicinkliniken saknades tydliga rutiner
för hur behandling med smärtpump
skulle dokumenteras. Alla läkemedels-
ordinationer skall innehålla uppgifter
om läkemedlets namn, styrka, dosering
och administrationssätt. När ny kassett
skulle rekvireras, visade det sig att både
läkare och sjuksköterskor hade bristande
kunskap för uppgiften. Socialstyrelsen
fann det på grund av otydliga rutiner och
bristande kunskap hos involverad perso-
nal inte rimligt att lasta någon enskild
person för det inträffade. Verksamhets-
chefen vid medicinkliniken anmodades
att fastställa en lokal instruktion för lä-
kemedelshanteringen. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Nämnden fann det anmärkningsvärt att
underläkaren beställde morfin utan att
veta, vilken koncentration som skulle
användas. Han skall därför åläggas di-
sciplinpåföljd, som med hänsyn till de
bristfälliga ordinationsrutinerna vid kli-
niken kan stanna med en erinran. 

Anestesiologen hade utgått från att
kassetten med patientens namn och per-
sonnummer innehöll rätt koncentration
morfin, vilket var rimligt. Det fanns ing-
en anledning att kritisera honom för det
inträffade.

Påföljd för en: erinran
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