
Bakjour borde ordnat
bättre undersökning

En bakjour varnas för att han inte
ordnade med en klinisk neurolo-
gisk undersökning och datorto-
mografiundersökning när det
stod klart att den preliminära dia-
gnosen postiktalt tillstånd efter
epileptiskt anfall inte var sanno-
lik. (HSAN 272/02)

❙ ❙  Socialstyrelsen anmälde bakjouren,
en neurolog, och uppgav att en 52-årig
man en kväll kom till akutmottagningen
med ambulans. Han hade hämtats på ett
behandlingshem där han låg på golvet,
på mage med snarkande andning och ge-
nerella sträckkramper vid beröring. 

Patienten kom in medvetslös men
utan kramper och undersöktes av pri-
märjouren, en underläkare. Anamnesen
lämnades muntligt av ambulanspersona-
len, någon ambulansjournal fanns inte
då. Patienten hade ett misstänkt alkohol-
missbruk.

Primärjouren kontaktade bakjouren,
som föreslog initial behandling med
Epanutin. Patienten skulle också obser-
veras på akuten.

Eftersom patienten inte vaknade på
två timmar ringde primärjouren bakjou-
ren igen. Under samtalet fick patienten
hjärtstillestånd och samtalet avbröts.

Bakjouren föreslog senare att patien-
ten skulle överföras till intensivvård. Pa-
tienten fördes till centrala IVA och där-
ifrån kontaktades inte primärjouren.

Färskt subduralhematom
En undersökning av mannens skalle med
datortomograf nästa morgon visade ett
utbrett vänstersidigt akut/färskt supra-
tentoriellt subduralhematom med över-
skjutning av medellinjestrukturer och en
intracerebral högersidig blödning.

Patienten avled samma eftermiddag i
cirkulationsstillestånd. Dödsorsaken an-
gavs vara blödningarna.

I sin utredning hävdade Socialstyrel-
sen i sammanfattning att neurologen, i
egenskap av bakjour till en betydligt
mindre erfaren kollega, hade det yttersta
ansvaret för handläggningen av patien-
ten. Styrelsen pekade på en rad allvarli-
ga brister: dålig övervakning av neurolo-
giskt tillstånd, primär diagnostisk passi-
vitet, sekundär (efter cirkulationsstille-
ståndet) diagnostisk passivitet, dålig
kommunikation mellan läkarna på cen-
trala IVA och primärjour/bakjour. 

Socialstyrelsen ansåg bland mycket
annat att man i det här fallet redan när pa-
tienten kom till sjukhuset starkt borde ha
övervägt att utföra datortomografi skal-
le. Och det borde definitivt ha gjorts när

patienten senare drabbades av cirkula-
tionsstillestånd. 

Ansvarsnämnden hämtade in yttran-
de av bakjouren samt av professorn i
neurologi  Lennart Persson.

Bakjouren menade att fallet hade
handlagts oskickligt och oacceptabelt.
Han uppgav att han hade haft att göra
med primärjourer av många slag: somli-
ga okunniga, osäkra eller rädda, andra
slarviga, övermodiga med tvivelaktigt
omdöme. 

»Det hör till jobbet att hantera detta. I
detta fall har jag utan tvekan gjort en fa-
tal missbedömning och överskattning av
primärjourens noggrannhet, iakttagelse-
förmåga, basala medicinska kunskaper,
engagemang och uppriktighet – tyvärr
alla bristfälliga. För denna min missbe-
dömning frånsäger jag mig inget an-
svar«, konstaterade bakjouren.

❙❙ Bedömning och beslut
Patienten var medvetslös när han kom
till sjukhuset och det fanns med hänsyn
till hans symtom skäl att utföra en dator-
tomografi av skallen, anser Ansvars-
nämnden. Primärjouren bedömde emel-
lertid felaktigt att det rörde sig om ett
postiktalt tillstånd efter ett epileptiskt
anfall. 

Bakjouren, som kontaktades av pri-
märjouren per telefon, uppfattade av allt
att döma att det var klarlagt att patienten
haft ett epileptiskt anfall och gav råd ut-
ifrån detta. Det är högst olyckligt att bak-
jouren inte genom ytterligare frågor till
primärjouren skaffade sig ett bättre un-
derlag för sitt beslut om behandling. Han
tycks emellertid ha blivit missledd av
beskedet från primärjouren och det finns
inte skäl att rikta någon allvarligare kri-
tik mot hans handläggning i detta skede,
menar Ansvarsnämnden. 

När bakjouren några timmar senare
på nytt blev uppringd av primärjouren
var patienten fortfarande medvetslös
och under samtalet drabbades denne av
hjärtstillestånd. Patienten återuppliva-
des av anestesijouren och bakjouren be-
slutade att han skulle flyttas till intensiv-
vårdsavdelningen för fortsatt övervak-
ning. Sedan förekom ingen kontakt mel-
lan intensivvårdsläkarna och jourhavan-
de neurologläkare. 

Ansvarsnämnden anser att det vid
denna tidpunkt måste ha stått klart att
den preliminära diagnosen, postiktalt
tillstånd efter epileptiskt anfall, inte var
sannolik. Bakjouren borde därför, an-
tingen själv eller genom instruktioner till
sin primärjour, ha följt upp fallet med en
klinisk neurologisk undersökning och
datortomografiundersökning. Genom
att underlåta detta har bakjouren gjort
sig skyldig ett fel, som renderar honom
en varning. •

Gynjour borde ha litat
på distriktsläkarjouren

En gynjour tilldelas en erinran för
att inte ha fört journal och för att
inte ha litat på en distriktsläkar-
jours uppgifter om en patients
tillstånd. (HSAN 1239/02) 

❙ ❙ En 36-årig kvinna sökte i maj i år vid
en vårdcentral i glesbygd på grund av
blödning under graviditet. Enligt hennes
egen uppgift var hon i vecka åtta.

Hon träffade distriktsläkarjouren,
som ringde gynjouren vid ett sjukhus.

Distriktsläkaren fick då, enligt egen
utsago, rådet att skicka hem patienten.
Uppgiften finns dokumenterad. Hon de-
lade emellertid inte denna uppfattning,
utan efter kontakt med ett annat sjukhus
skickades patienten dit med ambulans.
Kvinnan aborterade strax före transpor-
ten ett foster, som till storleken talade för
att graviditeten snarare var tolv veckor
gången. 

Kvinnan fortsatte att blöda rikligt och
var efter ankomsten till sjukhuset cirku-
latoriskt instabil, varför man gjorde en
utrymning av graviditetsrester. Efterför-
loppet var komplikationsfritt. Hon an-
mälde gynjouren för att ha gett ett felak-
tigt råd till hennes behandlande läkare.

Någon dokumentation av konsulta-
tionen fanns inte på det första sjukhuset.
Gynjouren valde att inte yttra sig. Di-
striktsläkaren underströk att arbetet i
glesbygd med långa transporter till akut-
sjukhus, här 15 mil, förutsätter funge-
rande rutiner och gott samarbete mellan
sjukhusläkare och distriktsläkare. 

❙❙ Bedömning och beslut
Risken för en riklig blödning vid ett
missfall är relaterat till graviditetstidens
längd. Den är liten i åttonde veckan men
desto mera påtaglig i tolfte veckan. San-
nolikt fick gynjouren uppgiften att pati-
enten var gravid i åttonde veckan, vilket
kan ha påverkat hennes ställningstagan-
de, menar Ansvarsnämnden. 

Med hänsyn till att det per telefon är
svårt att avgöra vilken åtgärd som är be-
fogad, borde emellertid gynjouren ha li-
tat på distriktsläkarjourens uppgift att
kvinnan blödde rikligt och accepterat att
hon skickades till sjukhuset där hon själv
hade kunnat bedömma behovet av åtgär-
der. Gynjouren hade också kunnat före-
slå någon timmes observation.

Det var fel av gynjouren att inte föra
journal över konsultationen och att – i
strid mot ansvarig läkares bedömning att
kvinnan blödde rikligt och var i behov av
gynekologisk vård – per telefon hävda
sin uppfattning att kvinnan kunde skick-
as hem. Hon tilldelas en erinran.•
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