
läkartidningen nr 46 2007 volym 104 3469

patientsäkerhet Redaktör: Tom Ahlgren 08-790 35 26
tom.ahlgren@lakartidningen.se

En patient med pacemaker som söker på
grund av nytillkommen yrsel ska under-
sökas med EKG, oavsett om patienten i
vanliga fall kontrolleras vid hjärtmottag-
ning. (HSAN 1290/07)

På grund av ett medfött hjärtfel fick den
då 8-åriga flickan år 1984 en mekanisk
hjärtklaffprotes och pacemaker. 

År 2006 drabbades hon av trötthet, yr-
sel och konstiga hjärtslag. Hon under-
söktes vid flera tillfällen på ett länssjuk-
hus. Den 1 november sökte hon akut vid
en vårdcentral på grund av yrsel. En di-
striktsläkare tolkade det som nackbe-
svär och beställde datortomografiunder-
sökning av hjärnan. 

Fick en ny pacemaker
Vid en undersökning på länssjukhuset
den 16 november fann man att pacema-
kern hade gått över i sparläge, och sex
dagar senare fick hon en ny pacemaker. 

På grund av fortsatta besvär med trött-
het och dålig ork fortsatte utredningen
vid länssjukhuset. Man fann slutligen att
förmakselektroden inte fungerade vid
högre frekvenser, och hon remitterades
den 28 februari 2007 till ett universitets-
sjukhus för elektrodbyte.

Patienten anmälde distriktsläkaren
och ansvarig personal vid länssjukhuset
för fel i vården under tiden 2006–2007.

Ansvarsnämnden läste patientens jour-
naler samt hämtade in ytt-
randen av distriktsläkaren
och en kardiolog vid läns-
sjukhuset. Båda bestred att
de gjort fel. Kardiologen fri-
as, varför vi lämnar hans ar-
gument.

Distriktsläkaren uppgav
att patienten sökte henne på
en akuttid den 1 november
2006 för yrsel som hon fått
plötsligt på jobbet. 

Patienten berättade att
hon hade en hjärtsjukdom,
att hon hade pacemaker och
behandlades med Waran.
Hon berättade att hon för
hjärtat stod under kardiologkontroll på
länssjukhuset.

Yrsel är ett ospecifikt symtom som kan
ha olika orsaker, framhöll distriktsläka-
ren. Hon gjorde en klinisk undersök-
ning, auskulterade hjärta, blodtryck,
undersökte nacken och tog ett neurolo-
giskt status. 

»Nackutlöst yrsel«
Vid hjärtundersökningen fann hon ett
blåsljud men en jämn, regelbunden
rytm, och eftersom patienten stod under
kardiologkontroll gick hon inte vidare
med någon ytterligare hjärtundersök-

ning. Hon fann ömma och spända nack-
muskler, vilket kan ge upp-
hov till yrsel. Muskelspän-
ningar kan i sin tur orsakas
av att man befinner sig i en
pressad situation. 

Hennes slutsats blev att
patienten hade en nackut-
löst yrsel till vilken en pres-
sad social situation kunde
bidra. På grund av Waranbe-
handlingen och yrselns ka-
raktär beslöt distriktsläka-
ren dock att beställa en da-
tortomografi av hjärnan.

Ska undersökas med EKG
Ansvarsnämnden anser att

de kontroller som utförts vid länssjuk-
huset har skett på sedvanligt sätt, och det
finns inga tecken till feltolkning av data
från pacemakern. Patienten har under-
sökts på ett adekvat sätt, varför persona-
len där frias.

En patient med pacemaker som söker
på grund av nytillkommen yrsel ska un-
dersökas med EKG, oavsett om patien-
ten i vanliga fall kontrolleras vid hjärt-
mottagning.  

Distriktsläkaren borde därför ha tagit
EKG och rådgjort med en hjärtmottag-
ning/medicinklinik. Hon får en erinran,
bestämmer Ansvarsnämnden. ■

Patient med pacemaker som söker
för yrsel ska undersökas med EKG

Nedsatt känsel i ansiktet, försämring av
smaken i tungan, domningar i arm, yrsel
och nedsatt kraft i ben är symtom som
tyder på hjärnstamspåverkan. Patienten
borde ha remitterats till neurolog eller
blivit föremål för skiktröntgen, alterna-
tivt magnetkameraundersökning. (HSAN
1266/07)

Den 58-åriga kvinnan sökte den 29 de-
cember 2004 vid en vårdcentral på
grund av känselnedsättning i ansiktets
vänstra sida och yrsel sedan ett år tillba-
ka. Hon remitterades till en öronklinik

vid länssjukhuset, där man bedömde att
yrseln orsakades av hennes halsryggs-
besvär. 

Hon återkom till vårdcentralen den 14
oktober 2005 eftersom yrseln förvär-
rats. Man bedömde på nytt att yrseln
härrörde från halsryggraden. Hon fick
därför remiss till sjukgymnast för trä-
ning och remitterades även till ortoped
för bedömning. 

Beslöt att avvakta
Den 29 mars 2006 sökte hon på nytt vid
vårdcentralen på grund av yrsel, svälj-

svårigheter och stickningar i vänster
arm. Man bedömde att hon hade besvär
som tidigare och beslöt att avvakta. 

Den 12 april sökte hon åter vid vård-
centralen och berättade att knäet vid ett
tillfälle en månad tidigare vikt sig bakåt
samt att hon kände sig svag i vänster ben
och gick med släpande gång. 

Hon besvärades också av smärta på in-
sidan av knäet när hon gick och hade se-
dan ett år en förnimmelse över låret,
som om det berördes av spindelnät. 

Vid undersökning fann man ömhet
över ett muskelfäste (pes anserinus), och

Yrsel, nedsatt känsel, domningar och nedsatt kraft tydde på hjärnstamspåverkan

Borde remitterats till neurolog eller
undersökts med skiktröntgen eller MR

»En patient med
pacemaker som
söker på grund
av nytillkommen
yrsel ska under-
sökas med EKG,
oavsett om pati-
enten i vanliga
fall kontrolleras
vid hjärtmottag-
ning.«


