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som skulle kräva omedelbar inläggning
eller antibiotikabehandling »i blindo«.
Däremot var det redan vid detta tillfälle
helt klart att flickan var ordentligt sjuk.

Diagnosen var oklar, så barnmedici-
naren tog utförliga blodprov och akut
lungröntgen. De olika diagnoser som
han i första hand misstänkte var körtel-
feber, andra infektioner, reumatiska
sjukdomar eller leukemi. 

Proven visade att hon hade lätt sänkt
blodvärde, lätt brist på blodplättar, teck-
en på inflammation eller infektion i form
av stegrad sänka och CRP strax över
100. Det så kallade monospotprovet,
som ibland men inte alls alltid är positivt
vid körtelfeber, var negativt, sa han.

»Det såg OK ut«
Svaret på analysen av de olika typerna
av vita blodkroppar, »diffen«, dröjde,
men när han via sköterskan fick telefon-
besked från laboratoriet att »det såg OK
ut och att det inte fanns några blaster i
provet« ansåg han att leukemidiagnosen
i princip var utesluten. 

Under observationstiden på akuten
blev flickan lite piggare. Han lät henne
åka hem, men med strikta order till fa-
miljen att återkomma vid minsta för-
sämring eller om hon inte tydligt förbätt-

rats på ett par dagar. Det var en planering
han kände sig trygg med, inte minst då
han litade på att familjen skulle komma
åter omedelbart om flickan försämrades. 

Trodde det var körtelfeber
Barnmedicinarens främsta misstanke
var nu att flickan hade körtelfeber efter-
som symtomen och blodproven väl
stämde med denna diagnos. Hade inte
rumsbristen på kliniken varit så svår
som den var skulle han ha övervägt att
för säkerhets skull lägga in flickan.

Två dagar senare nåddes han av det
slutliga svaret på diffen. Det visade sig
att flickan helt saknade granulocyter.
Detta gjorde honom förstås mycket oro-
lig och han stod just i begrepp att ringa
till familjen och be dem att omedelbart
ta in flickan, när hon kom till akuten,
uppgav barnmedicinaren.

Hon hade kvar sin feber och hade fått
två fula sår med svullnad. Dessutom
hade hon svullnat upp i en käkvinkel och
blivit tröttare. Hon var dock fortfarande
vaken och redig och hade en god perifer
blodcirkulation.

Barnmedicinaren konsulterade då en
överläkare. De lade in flickan och börja-
de med antibiotikabehandling för att fö-
rebygga blodförgiftning. Diagnosen var

fortfarande oklar, men att det rörde sig
om någon form av blodsjukdom var tyd-
ligt.I det fortsatta vårdförloppet var
barnmedicinaren inte involverad.

Han påpekade att det var omöjligt att
veta ifall flickan hade överlevt om hon
lagts in och fått antibiotika redan första
gången han träffade henne. 

Verksamhetschefen för klinisk kemi
och farmakologi vid sjukhuset yttrade
sig på Ansvarsnämndens begäran om
när svaret på det blodprov som togs på
flickan kl 14.14 den 27 oktober fanns
tillgängligt för barnsjukhuset.

Han uppgav att kl 18.26 rapportera-
des alla svar, inklusive mikroskopi, till
vårdavdelningen.

Bedömning och beslut
Av utredningen framgår inte annat än att
barnmedicinaren den 27 oktober skick-
ade hem flickan utan att först förvissa
sig om att inget avvikande fynd fanns rö-
rande vita blodkroppar. Han hade där-
med av oaktsamhet inte fullgjort sina
skyldigheter. 

Med hänsyn till att barnmedicinaren
fått ett preliminärt beslut med innebör-
den att »inga blaster finns« kan påfölj-
den stanna vid en erinran, beslutar
Ansvarsnämnden. •

En barnmedicinare missbedöm-

de den lilla flickans besvär som

benign paroxysmal vertigo.

Besvären föreföll snarare beting-

ade av epileptiska anfall, anser

Ansvarsnämnden och framhåller

att felbedömningen fördröjde en

korrekt behandling, vilket ledde

till ett allvarligt intensivvårds-

krävande tillstånd. (HSAN 54/04)

❙ ❙ Flickan föddes den 3 januari 2003 ef-
ter en normal förlossning och utveckla-
des normalt under sina första månader.
Den 4 juli 2003 undersöktes hon akut på
barnkliniken sedan hon drabbats av en
medvetslöshetsattack och symmetriskt
ryckande rörelser i armar och ben. Hon
hade dreglat och varit cyanotisk under
anfallet, som varade 30–40 sekunder.
Hon hade därefter varit något trött, men
i övrigt förefallit må bra. 

Flickan hade vid 7–8 tillfällen under
de senaste två månaderna, under någon
minut förefallit frånvarande med stir-
rande blick och samtidigt varit hypoton. 

I samband med akut EEG den 7 juli
drabbades hon av ett krampanfall. En lä-

kare  dokumenterade »ett generellt to-
niskt, kloniskt anfall med blickdeviation
åt höger och ca 1,5 minuters duration«.
Undersökningen utföll normalt, men
blodprov visade en lätt ökning av kalk-
och muskelenzymvärden. 

Under dagen hade flickan några yt-
terligare anfall på 30–45 sekunder.
Barnmedicinaren bedömde att besvären
orsakades av benign paroxysmal vertigo
och planerade för återbesök.

Detta  skedde i slutet av augusti och
flickan hade då haft 15 anfall sedan för-
ra besöket. Attackerna inleddes med
slapphet, varpå ryckningar uppstod i
kroppen. Barnmedicinaren vidhöll sin
tidigare diagnos och avstod från medici-
nering. 

Anfallsfrekvensen hade ökat
Vid återbesök den 8 oktober framkom
att anfallsfrekvensen ökat till 20–25 at-
tacker per dag under de senaste veckor-
na. Under besöket iakttog barnmedici-
naren fyra anfall med blickavvikelser
och viss medvetandesänkning. Han fat-
tade misstankar om fokal process och
kompletterade utredningen med bland
annat nytt EEG, som visade spetsformi-

ga potentialer och hög amplitud samt
viss högersidig temporal dominans. 

Man utvidgade utredningen och in-
ledde kramplösande medicinering i
samråd med barnneurolog vid ett uni-
versitetssjukhus. Medicineringen hade
ingen effekt. Den 14 oktober överfördes
flickan till universitetssjukhuset och
vårdades initialt på intensivvårdsklinik. 

Utredningen visade att flickans be-
svär orsakades av fokal epilepsi– en aty-
pisk infantil spasm. Störningen var mul-
tifokal och någon entydig anfallsstart
kunde inte lokaliseras. Den 24 oktober
återfördes hon till hemlasarettet med or-
dination på endast Sabrilex. Hon har
därefter varit krampfri och utvecklats
normalt. 

Flickans far anmälde barnmedicina-
ren för felbehandling.

Ansvarsnämnden läste patientjour-
nalen och tog in yttrande av barnmedici-
naren, som bestred att han gjort fel.

Han träffade flickan första gången
den 7 juli 2003. Efter anfallsanamnes
och ett EEG som var normalt ordinerade
han ytterligare laboratorieprov. Han be-
dömde att hon hade en tidig form av be-
nign paroxysmal vertigo (BPV). En vä-

Feldiagnos med allvarliga följder vid spädbarns kramper

Benign paroxysmal vertigo var fokal epilepsi



sentligt bidragande orsak till diagnos-
sättningen var barnmedicinarens tidiga-
re erfarenheter och forskningsarbete sen
sju år tillbaka om BPV. 
Vid återbesök den 28 augusti  kom det
fram att flickan hade haft mer frekventa
anfall. Förutom detta mådde hon bra och
upplevdes som tidig i sin utveckling.
Föräldrarna beskrev korta anfall, som
»dippar« och femtontalet tillfällen då
hon fick ryckningar och en viss muskel-
spänning, stelhet. Han noterade en viss
progress men valde ändå att exspektera,
då han tidigare erfarit barn med BPV
med frekventa anfall dagligen, uppgav
barnmedicinaren.

Flickans anfall var korta och tedde
sig benigna, sa han. 

Den 8 oktober fick flickan inför hans
ögon fyra  anfall om ca 1,5 min vardera.
Hennes anfallsuttryck hade ändrats och
gav honom intryck av fokalitet. Hon
vred huvudet åt höger och såg störd ut
men var ändå relativt opåverkad efter
anfallet. Vid ett tillfälle kröp hon samti-
digt som hon fick sitt anfall. Han beslu-
tade att omedelbart lägga in henne för
observation och att ta ett akut EEG. 

Ett preliminärsvar på EEG var pato-
logiskt. Ett nytt EEG nästa dag visade en
atypisk hypsarytmibild. 

Flickan blev sämre i sina kramper
och flyttades till IVA. Ett nytt EEG var
förbättrat. Flickan fick bland annat
Stesolid, Midazolam och Sabrilex men
överfördes till universitetssjukhuset den
14 oktober på grund av fortsatta besvär-
liga kramper, berättade barnmedicina-
ren.

Bedömning och beslut
Benign paroxysmal vertigo kan före-
komma i alla åldrar, men är mycket säll-
synt hos spädbarn. Tillståndet yttrar sig
som episodisk yrsel med nystagmus,
men är inte förenligt med muskelryck-
ningar, medvetanderubbningar, cyanos
eller slöhet efter anfallet. Eftersom
flickan företedde dessa symtom fanns
inte tillräckligt underlag för bedömning-
en att hon led av BPV, säger
Ansvarsnämnden. 

Besvären föreföll, trots det initialt
normala elektroencefalogrammet, sna-
rare betingade av epileptiska anfall.
Barnmedicinaren missbedömde således
flickans besvär, vilket fördröjde dia-
gnos och korrekt behandling. Detta
medförde att hennes krampsjukdom ut-
vecklades till ett allvarligt intensiv-
vårdskrävande tillstånd och det är ännu
oklart om dröjsmålet orsakat några men. 

Eftersom flickans symtom inte varit
typiska för det tillstånd som senare kon-
staterades anser Ansvarsnämnden att
påföljden för barnmedicinaren kan stan-
na vid en erinran. •
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