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Satte inte in antiviral
behandling vid bältros

Anmälare: Patienten
Anmäld: Läkare vid akutmottagning
HSAN 2277/01

Läkaren vid akutmottagningen
gav inte kvinnan med bältros
antiviral behandling och får där-
för en erinran av Ansvarsnämn-
den.

❙ ❙  Den 40-åriga kvinnan sökte den 8 maj
2001 för herpes zoster inom övre områ-
det för nervus trigeminus. Sjukdomen
hade debuterat den 5 maj med värk, och
den 7 maj fick hon de första utslagen.

Efter ett informellt rådslag med en
ögonspecialist ordinerade den behand-
lande läkaren ögonslavan Chloromyce-
tin. Den 10 maj var kvinnans öga och
området däromkring så infekterat att hon
fick söka akut på ett lasarett, där man ge-
nast satte in bland annat ett antiviralt lä-
kemedel.

Sängbunden i månader
Kvinnan anmälde läkaren som behand-
lade henne den 8 maj och berättade att
han ställde diagnosen herpes zoster med
zoster ophthalmicus. Istället för att sätta
in antiviral behandling ordinerade läka-
ren Chloromycetinsalva .

Två dagar senare var hennes till-
stånd så dåligt, att hon fick söka akut på
lasarett, där man genast gav henne Val-
trex-tabletter, Geavir och Chloromyce-
tin ögondroppar. Hon hade svår värk och
var sängbunden i flera månader. Hon har
fått ärrbildningar i höger öga och risken
för en bestående synskada är stor, hävda-
de kvinnan.

Ansvarsnämnden har tagit del av
hennes journal och hämtat in yttrande av
läkaren, som bestridit att han gjort fel.

Han hävdade att om antiviral behand-
ling ska insättas bör det göras inom 72
timmar. Därefter har man tveksam nytta
av behandling. Patienten sökte med
symtom där mer än 72 timmar förflutit. 

Anamnestiskt fanns inget som talade
för symtom från ögat och ej heller fanns
tecken på ögonengagemang vid under-
sökningen, menade läkaren. 

»För att behandla patienten på bästa
sätt konsulterade jag ögonläkaren på
akutmottagningen och följde de instruk-
tioner jag fick. Patienten ordinerades
Chloromycetin ögonsalva och informe-
rades noggrant om att återkomma om
besvär från ögat uppkom«, skrev han.

Ögonläkaren har i ett yttrande till An-
svarsnämnden uppgett att han har ett
svagt minne av att han »diskuterat be-

handling av H. zoster med en läkarkolle-
ga på en kafferast«.

❙❙ Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden framhåller att i fall
med herpes zoster, där man kan befara
ett allvarligt sjukdomsförlopp, ges enligt
vedertagna rekommendationer behand-
ling med aciklovir eller motsvarande
antiviralt läkemedel även till immun-
kompetenta personer oavsett ålder. Ett
typiskt fall då man kan befara ett allvar-
ligt sjukdomsförlopp är vid infektion
inom utbredningsområdet för ansikts-
nerven. Behandlingen bör sättas in tidigt
– inom 72 timmar från den första blåsan. 

Patienten hade en infektion inom
övre området för ansiktsnerven. Be-
handlingen med enbart Chloromycetin
var inte i överensstämmelse med veder-
tagna behandlingsrekommendationer. 

Kritik kan riktas mot denna hand-
läggning liksom mot att läkaren inte do-
kumenterade tidpunkten för den första
blåsans uppträdande. Om han var osäker
på hur han skulle göra, borde han inte ha
nöjt sig med en informell fråga till en
ögonläkarkollega utan ha remitterat pa-
tienten till ögonspecialist, fastslår An-
svarsnämnden. Läkaren får en erinran.•

Gav fem gånger 
för hög dos Octostim

Anmälare: Socialstyrelsen
Anmäld: Överläkare
HSAN 3026/01

I samband med förlossning fick
kvinnan Octostim i en dos som
var fem gånger högre än planerat
och drabbades av svåra biverk-
ningar. Överläkaren som ordine-
rade läkemedlet varnas av An-
svarsnämnden.

❙ ❙  Den 33-åriga kvinnan, hade tidigare
genomgått en normal förlossning år
1992. Hon hade en diagnostiserad koa-
gulationsrubbning med trombocytfunk-
tionsdefekt.

Den 7 juli 2001 förlöstes hon utan
problem. På avdelningen hade man fått
ordination om vilken medicin hon skul-
le ha som profylax mot ökad blödning.
Den sammanlagda blödningen var 400
ml. Strax efter att barnet fötts adminis-
trerade man som planerat Cyklokapron
och Octostim. 

Nästa morgon blev kvinnan dålig och
överfördes så småningom till intensiv-
vårdsavdelning. Hon hade tecken på en
vattenintoxikation med hyponatremi,

kramper och uttalad neurologisk påver-
kan. Vid genomgång av de mediciner
hon fått upptäckte man att hon hade fått
en cirka fem gånger för hög dos av Oc-
tostim. Dosen hade ordinerats av överlä-
karen.

Fallet anmäldes till Socialstyrelsen
enligt Lex Maria.

Socialstyrelsen har yrkat att överlä-
karen åläggs disciplinpåföljd för att ha
ordinerat en Octostimdos som var cirka
fem gånger högre än den planerade och
3 – 4 gånger högre än den som rekom-
menderas i Fass.

Cirka tolv timmar efter förlossningen
hade patienten huvudvärk och under da-
gen blev hon alltmer irriterad och psy-
kiskt förändrad. Ungefär 19 timmar efter
förlossningen fick hon ett generellt
kramptillstånd, uppgav Socialstyrelsen.

Minnesluckor och talsvårigheter
Hon överfördes till intensivvårdsavdel-
ningen där hon blev medvetslös. Labo-
ratorieprov visade en uttalad hyponat-
remi och ett mycket lågt albumin. 

Den 9 juli upptäcktes att den dos Oc-
tostim som ordinerats i samband med
förlossningen, var på 5 ml istället för 1
ml som planerats, vilket lett till biverk-
ningarna, menade Socialstyrelsen.

Patienten återfick medvetandet efter
ett dygn och var på kvällen den 10 juli
helt vaken men hade problem med när-
minnet och var inte helt orienterad i tid
och rum. Hon överfördes till vårdavdel-
ningen den 11 juli där hon successivt
återhämtade sig. 

Enligt journalanteckningar hade pati-
enten dock fortfarande minnesluckor
och talsvårigheter vid återbesök i augus-
ti, konstaterade Socialstyrelsen.

I utredningen påpekade överläkaren
att behandlingen med Cyklokapron och
Octostim hade ordinerats av läkare vid
koagulationslab. 

Eftersom hon var ovan vid att ordine-
ra Octostim slog hon upp doseringsan-
visningarna i Fass innan hon skrev in or-
dinationen. (Den rekommenderade do-
sen är 0,3 mikrog/kg kroppsvikt).

Överläkaren kunde inte förklara sitt
misstag, men menade att en möjlig för-
klaring till att hon räknade fel kunde
vara att hon samtidigt ordinerade Cyklo-
kapron i en mängd av 5 ml och kanske
därför inte reagerade på att mängden 5
ml Octostim var för stor.

Överläkaren uppgav att hon var med-
veten om det fel hon begått.

❙❙ Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden finner att överläkaren,
som Socialstyrelsen gjort gällande, och
som hon själv medgett, av oaktsamhet
åsidosatt sina skyldigheter. Påföljden
bestäms till en varning.•
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