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❙ ❙ Mannen sökte den 17 september 2003
på vårdcentralen sedan han i början av
månaden hade drabbats av feber och
hosta. Han undersöktes av en distriktslä-
kare, som bedömde besvären som lung-
inflammation och ordinerade behand-
ling med antibiotika. 

Under natten till den 18 september
fick 18-åringen bröstsmärtor och kon-
taktade ett sjukhus, där han fick tala med
en sjuksköterska. Hon rådde honom att
söka akut. Han begärde ambulanstrans-
port och under färden in till sjukhuset
behandlades han med syrgas. 

På morgonen den 18 september un-
dersöktes han av internmedicinaren.

Hon samrådde med en hjärtläkare och de
EKG-förändringar som påvisats hos 18-
åringen bedömdes vara av oskyldigt
slag. Han fick återvända hem. 

När provsvar senare kom visade de
att han hade en hjärtmuskelinflamma-
tion. Han kallades tillbaka till sjukhuset
och lades in.

Provsvaren inte tillgängliga
Patienten anmälde bland annat distrikts-
läkaren och internmedicinaren.

Distriktsläkaren ställde felaktigt dia-
gnosen lunginflammation, vilket kunde
ha fått mycket allvarliga konsekvenser. 

På sjukhuset undersöktes han med

EKG och lades in på MAVA över natten
för misstänkt hjärtmuskelinflammation.
På morgonen skrevs han ut innan prov-
svar fanns tillgängliga. När han var på
väg hem ringde en läkare från MAVA,
bad om ursäkt och förklarade att prov-
svaren visade hjärtmuskelinflamma-
tion. Han återvände till sjukhuset och la-
des in för behandling, berättade 18-
åringen.

Ansvarsnämnden läste patientens
journal och tog in yttrande av bland and-
ra distriktsläkaren och internmedicina-
ren. 

Distriktsläkaren hänvisade till jour-
nalen. Han ansåg at han hade bedömt pa-
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På säkra sidan

EKG-förändringar som vid myokardit

Fel skicka hem patienten
– borde inväntat provsvaren

Den 18-årige mannens EKG-förändringar var sådana som vid myo-

kardit. Internmedicinaren borde ha inväntat provsvaren som hade

kunnat bekräfta den diagnosen. I stället skickade hon hem patien-

ten och varnas av Ansvarsnämnden. (HSAN 2514/03)
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Läste i en artikel i Läkartidningen nr
15–16 att 223 läkare fick en disci-
plinpåföljd i fjol. Enligt samma arti-
kel fälldes också 36 sjuksköterskor,
21 tandläkare samt 20 inom övriga
yrkesgrupper. För vilka fel fälls
sjuksköterskor och tandläkare och
vilka är övriga yrkesgrupper som
kan fällas i HSAN?

Svar: För att belysa hur det ser ut
ger vi några exempel från senare
tid på fall där sjuksköterskor och
tandläkare fällts med antingen var-
ning eller erinran. Under fjolåret
miste 15 sjuksköterskor sina legi-
timationer medan 16 fick prövo-

tid. Bland tandläkarna var motsva-
rande siffror 1 respektive 1. 

En sjuksköterska fick en erinran
för att ha missuppfattat en läkaror-
dination och därmed gav en pati-
ent för hög dos cytostatika.
Ordinationshandlingen var svår-
tolkad och uppfyllde inte kravet på
en säker läkemedelshantering.
Sjuksköterskan observerade detta
och tänkte kontakta en läkare för
att få bekräftat att hon uppfattade
ordinationen rätt. Men det blev
inte  av på grund av att det uppstod
andra problem i arbetssituationen. 

En annan sjuksköterska fick en

erinran för att hon genom att inte
göra rätt noteringar i vaccinations-
kort och journalföring utsatte pati-
enten för de risker det innebär att
resa med ett ofullständigt vaccina-
tionsskydd. 

En tandläkare varnades för att ha
dragit ut fel tand på patienten, en
annan fick en erinran för att i ett
tag ha dragit ut två tänder i stället
för en på en 12-årig flicka.

En tandläkare fick en varning
för att inte ha behandlat och följt
upp en patient med grav tandloss-
ning. En annan varnades för att
under lång tid inte ha upptäckt att

patienten hade kariesangrepp.
En tandläkare varnades för att

han genom en sidoförväxling hade
rotspetsopererat fel tand. 

En tandläkare fick en erinran
för att ha gjort en krona på en un-
dermålig rotfyllning. En annan
varnades för att ha lämnat kvar ka-
ries under en bro som cemeterades
fast. Tandläkare fälls också för ex-
empelvis brister i journalföringen. 

Bland övriga yrkesgrupper som
kan fällas i HSAN finns apoteka-
re, psykologer, sjukgymnaster, ar-
betsterapeuter, ambulanspersonal
och larmoperatörer. 


