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När AT-läkaren skrev ut hjärtpati-
enten angav han inte att dosen
Cordarone skulle trappas ner.
Den patientansvariga överläka-
ren uppmärksammade inte miss-
taget när hon signerade epikri-
sen och fälls av Ansvarsnämn-
den. (HSAN 1786/03)

❙ ❙ Den 79-årige mannen hade haft hjärt-
infarkt och stroke samt opererats för
stämbandscancer. Den 10 april lades han
in på hjärtkliniken vid ett universitets-
sjukhus efter att ha svimmat. Han hade
kortvariga episoder av ventrikeltakykar-
di och trånga områden i kranskärlen. Be-
nägenheten att få ventrikeltakykardi be-
handlades med Cordarone. 

En AT-läkare skrev den 18 april ut
mannen från sjukhuset med ordinatio-
nen Cordarone 200 mg tre gånger dagli-
gen men utan föreskrift om nedtrapp-
ning. Ansvarig överläkare var A.

Skadad syn och höga levervärden
Den 28 maj återkom patienten till sjuk-
huset på grund av tilltagande andfådd-
het. Dosen Cordarone minskades till
200 mg en gång dagligen. Patienten
drabbades sedan av försämrad syn. På
sommaren uppmärksammades att han
hade en skada på synnerven samt höga
levervärden. 

Socialstyrelsen anmälde överläkare
A. I sin utredning konstaterade styrelsen
att patienten hade satts på farmakologisk
behandling med ACE-hämmare, beta-
blockerare samt profylaktisk antiaryt-
misk behandling med amiodaron (Cor-
darone). Han stabiliserades och förbätt-
rades kliniskt.

Den sammanfattade bedömningen
var primär arytmi sekundär till koronar-
sjukdom och nedsatt vänsterkammar-
funktion i förening med en mindre sub-
endokardiell hjärtinfarkt. 

Patienten skrevs hem förbättrad en-
ligt epikrisen med bland annat  Cordaro-
ne 200 mg 1+1+1. Uppföljning planera-
des inom 6–7 veckor.

»Har dock ej trappat ner dosen«
När patienten återkom till sjukhuset den
28 maj på grund av ökad andfåddhet no-
terades i intagningsjournalen: »OBS!
Patienten står fortfarande på Cordarone
200 mg x 3. Jag tror att man ofta sänker
dosen efter ett tag.«  

I daganteckning den 29 maj stod:
»Patienten har fått Cordarone insatt på
grund av VT. Laddningsdos 200 mg x 3.
Patienten har dock ej trappat ned dosen

till underhållsdos utan fortsatt med 200
mg x 3 i över en månad. Leverprover och
TSH kontrolleras.« 

Då minskades Cordarone till under-
hållsdosen 200 mg x 1 och behandling-
en av hjärtsvikten optimerades. Patien-
ten förbättrades och kunde skrivas hem
för fortsatt uppföljning som planerat. 

Läkaren som skrev ut patienten den
18 april var en AT-läkare, som börjat sin
tjänstgöring på hjärtkliniken den 15
april. Hans uppgifter var att i samråd
med ansvarig överläkare handlägga ut-
skrivningar och delta i övrigt avdel-
ningsarbete. 

Vid utskrivningen av patienten för-
skrev han de läkemedel som fanns note-
rade i kardex enligt där angiven dose-
ring, bland annat Cordarone. Epikrisen
med uppgifter om ordinerade läkemedel
signerades av överläkare A. 

Fick ingen skriftlig information
A var ansvarig för patienten. Hon upp-
gav att behandling med amiodaron skett
enligt doseringen i Fass. Rutinerna på
kliniken är att ge muntlig information
när läkemedlet sätts in samt upprepad in-
formation vid utskrivningen och skrift-
lig information om dosering som utskri-
vande läkare svarar för. 

I detta fall fick patienten ingen skrift-
lig information om nedtrappning av
amiodarondosen. Om orsaken till denna
avvikelse var bristfällig information från
A som ansvarig överläkare till utskri-
vande underläkare eller hög arbetsbe-
lastning kom hon inte ihåg. 

Enligt Socialstyrelsen hade A brustit
i sin vård av patienten då hon vid utskriv-
ningen den 18 april  inte uppmärksam-
made amiodarondosen 200 mg 1+1+1
samt att det i epikrisen saknades note-
ring om planerad nedtrappning och/eller
planerad underhållsdos. Utskrivningen
handlades av AT-läkaren på hans fjärde
arbetsdag på hjärtkliniken. För patien-
tens säkerhet borde detta föranlett extra
uppmärksamhet från A. 

Utarbetat särskilt PM om Cordarone 
Ansvarsnämnden läste Socialstyrelsens
utredning och tog in yttrande av överlä-
kare A. Hon sa att behandlingsstrategier
samt de läkemedel som ska förskrivas
vid utskrivning av patienter från avdel-
ningen diskuteras och planeras på ron-
den. Efter ronden hålls enskilda utskriv-
ningssamtal med patienterna som ska
hem. 

Tidvis är arbetsbelastningen mycket
hög, vilket tyvärr medför att även oerfar-

na underläkare efter ronden självstän-
digt måste skriva ut en del av patienter-
na, berättade A. 

Vården på hjärtkliniken är högspeci-
aliserad och en del generellt mindre van-
liga mediciner används relativt ofta. Do-
sering av dessa läkemedel kan läsas i
Fass eller diskuteras med överläkaren
inför receptförskrivning. 

En hög arbetsbelastning kan medföra
att dosering av läkemedel vid receptför-
skrivande av oerfarna läkare inte närma-
re kontrolleras, utan endast anges enligt
den dosering som står i kardex eftersom
det rimligen inte finns anledning att ifrå-
gasätta doseringar där, menade A. 

En hög arbetsbelastning medför att
överläkaren endast kan kontrollera alla
ordinationer i slutanteckningen. 

I mannens fall saknades nedtrapp-
ningsschema av Cordarone i slutanteck-
ningen. Han fick därför en för hög dos
Cordarone i 6 veckor, vilket inte säkert
kan uteslutas ha förorsakat en läkeme-
delsbiverkan. Kliniken har nu utarbetat
ett särskilt PM om Cordaronebehand-
ling, som finns på alla avdelningar för att
ytterligare säkerställa att patienter får
korrekt behandling, uppgav A.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Patienten borde vid utskrivningen den
18 april ha fått föreskrift om att succes-
sivt sänka dygnsdosen Cordarone från
600 milligram till 200. Efter cirka en
vecka borde han ha varit nere i den lägre
dosen, anser Ansvarsnämnden. 

Men patienten fick inte någon före-
skrift om nedtrappning. Det är sannolikt
att de för höga levervärdena och skadan
på synen han sedan drabbades av berod-
de på att han under cirka en månad fick
för hög dos Cordarone. 

Överläkare A uppgav att hon inte
kom ihåg vilken information om dose-
ringen av Cordarone hon gav till AT-lä-
karen som skrev ut patienten. AT-läka-
ren själv förnekade inte att han fått infor-
mation om successiv nedtrappning. Ut-
redningen ger således inte stöd för att A
inte instruerat AT-läkaren korrekt. Hon
kan därför inte ställas till svars för att or-
dinationen av Cordarone inte blev rätt,
menar Ansvarsnämnden. 

När överläkaren sedan signerade pa-
tientens epikris från den 18 april borde
hon emellertid ha uppmärksammat att
patienten inte hade lämnats någon före-
skrift om att dosen Cordarone skulle
sänkas och sett till att åtgärder vidtogs
med anledning av detta. Hon får en erin-
ran av Ansvarsnämnden. •
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Ansvarsärenden

AT-läkare skrev ut hjärtpatient utan nedtrappning av medicindos

Överläkare fälls – var inte tillräckligt uppmärksam


