
Patientens blodsockervärden var

inte sådana att medicinering var

indicerad. Han borde i stället ha

behandlats med diet och mo-

tion. (HSAN 2673/03)

❙ ❙ Den 52-årige mannen uppsökte vård-
central den 15 augusti på grund av trött-
het och bröstbesvär vid ansträngning.
Han hade förhöjda värden av blodfetter
och fasteblodsockret uppmättes till 7,3. 

En anestesiolog ordinerade medici-
nering med Daonil 1,75 mg mot det för-
höjda blodsockervärdet samt avtalade
om ny provtagning inom två veckor och
ny läkartid i början av oktober. 

Darrig, svimmade och skadade sig
Den 9 september kände sig patienten
darrig. Han drabbades av kramper, för-
lorade medvetandet och skadade sig när
han föll omkull. 

Han fördes med ambulans till sjuk-
hus. Man suturerade en sårskada över
höger ögonbryn och konstaterade en
fraktur i näsroten. Det inträffade bedöm-
des ha varit betingat av lågt blodsocker.

Patienten anmälde anestesiologen.
Hans blodsockervärden var inte sådana
att medicinering var indicerad. Ane-
stesiologens ordination medförde att
han skadade sig. Han upplystes inte om
vilka biverkningar läkemedlet kunde ha

och vilka åtgärder som borde vidtas om
sådana biverkningar yttrade sig. 

Ansvarsnämnden läste patientens
journal och tog in yttrande av aneste-
siologen, som bestred att han gjort fel.

Han hänvisade till journalen och
uppgav också att han ansåg det riktigt att
behandla patienten med antidiabetika
med tanke på dennes multifaktoriella
problematik. 

Anestesiologen uppgav vidare att
han hade uppmanat patienten att på nytt
ta kontakt med vårdcentralen om han
mådde dåligt av medicinen. Han bekla-
gade att det inte framgick av journalen. 

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden framhåller att enligt
vedertagen metod ställs diagnosen dia-
betes sedan man vid två tillfällen upp-
mätt blod- eller plasmaglukosvärden
överstigande 6,1 respektive 7. 

Värden omkring dessa nivåer indice-
rar emellertid inte medicinering utan 
behandlas med diet och motion.
Anestesiologen ordinerade ändå medi-
cinering mot diabetes, vilket medförde
risk för alltför låg blodsockerhalt. 

Anestesiologen saknade också ade-
kvat underlag för att ställa sådan dia-
gnos, eftersom det endast vid ett tillfälle
konstaterats att patienten hade ett för-
höjt plasmaglukosvärde, säger Ansvars-
nämnden och ger honom en erinran. •
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På säkra sidan

❙ ❙ Världens största kvalitetsregister för
diabetesvården, Nationella Diabetes-
registret (NDR), finns i Sverige!
Registret omfattar i dag cirka 75 000 pa-
tienter, det vill säga omkring 21 procent
av rikets diabetespatienter. I en artikel i
Läkartidningen 47/2004 konstateras att
landets vårdenheter med hjälp av regist-
ret till exempel kan jämföra sina egna
resultat med andras, och att skillnader i
vårdkvalitet därmed lättare kan upp-
täckas.

Sjukvårdens resurser är begränsade,
och för dem som behöver sjukvården är
det därför avgörande, till och med
livsavgörande, att all verksamhet be-
drivs kostnadseffektivt och att rätt prio-
riteringar görs när prioriteringar måste
göras.

Trots detta finns det, så vitt jag vet,
inte någonstans i Sverige ett kvalitets-
system som har sin grund i information
om den egna diabetesvårdens resultat
och utfall i jämförelse med resultat och
utfall på olika enheter i olika delar av
landet.

Mot bakgrund av ovanstående infin-
ner sig en mycket viktig fråga. Hur gör
den politiska ledningen, beställarenhe-
ter och verksamhetsansvariga i dag för
att säkerställa att den diabetesvård man
är ansvarig för, producerar eller bestäl-
ler, verkligen leder till behandlingsre-
sultat i nivå med eller bättre än enheter i
andra delar av landet?

Bygger på egenvård
Modern diabetesvård bygger på egen-
vård. Sjukvården ska därför primärt ha
rollen som rådgivande och understöd-
jande expert, som arbetar på uppdrag av
den som har diabetes. Ett väl fungeran-
de kvalitetsarbete måste således utgå
ifrån att resultaten produceras i huvud-
sak någon annanstans än i sjukvårdens
lokaler och i sammanhang där patienten
finns, men inte professionen – i patien-
tens vardag, helt enkelt. 

Diabetesvårdens kvalitetsarbete mås-
te alltså bygga på att såväl ledning som
profession inser och utgår ifrån att kvali-
tet och behandlingsresultat avgörs av hur
den enskilde patienten upplever den dia-
betesvård som han/hon erbjuds och tar
emot.

Men var finns i dag ett system i
Sverige som på ett medvetet, professio-
nellt och jämförbart sätt samlar in och
analyserar diabetespatienternas upple-
velser och behovstillfredsställelse?
Svaret är tyvärr, än så länge, ingenstans.

Hur ser framtiden ut? Ja, att som hit-
tills arbeta med den egna verksamhe-
tens historiska resultat som utgångs-
punkt för bedömningen om kvaliteten i
verksamheten är tillräckligt bra eller
inte – det duger inte längre och kommer

Diet och motion rätt 
behandling – inte mediciner

Den 26-åriga kvinnan remittera-

des till en idrottsklinik på grund

av en korsbandskada i höger

knä. Hon opererades av en orto-

ped – i vänster knä. (HSAN

2878/04)

❙ ❙ Kvinnan anmälde ortopeden. An-
svarsnämnden läste hennes journal och
tog in yttrande av ortopeden, som med-
gav att han gjort fel.

Patienten skulle genomgå en artro-
skopi i höger knä på grund av misstänkt
lateral meniskskada, berättade ortope-
den. Patienten angav att hon hade kors-
bandsskador i bägge knäna men hade
endast besvär ifrån höger knä. Pre-
operativt undersöktes höger knä och
markerades med spritpenna. 

Då patienten kom in på operationsav-

delningen och var sövd undersökte orto-
peden vänster knä, innan något av benen
var steriltvättat. Han fann en klinisk
korsbandskada och injicerade 40 ml
Carbocain med adrenalin i portalerna
samt intraartikulärt för att patienten inte
skulle få så ont efter operationen. Han
kontrollerade dock inte att pilen ej fanns
på vänster ben. Det var höger ben som
var markerat och höger knä som var
tänkt att opereras, sa ortopeden.

I vänster knä fann ortopeden en me-
dial meniskskada samt en främre kors-
bandsskada. Felet att vänster ben blev
artroskoperat i stället för höger upptäck-
tes först på den postoperativa avdel-
ningen av patienten och sköterskan på
uppvakningsavdelningen.

Kvinnans högra knä opererades se-
nare av ortopeden, som då fann en me-
niskskada som exstirperades, uppgav
denne.

Ansvarsnämnden anser att ortopeden
av oaktsamhet opererade fel knä och att
felet varken är ringa eller ursäktligt och
ger honom en varning. •

Höger knä
blev vänster
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