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!"patientsäkerhet
  

En AT-läkare tilldelades förra hösten en 
erinran från HSAN sedan hon satt in 
ibuprofen till en warfarinbehandlad pa-
tient.
   Nu har förvaltningsrätten upphävt 
disciplinpåföljden trots att man anser 
att patienten blev felbehandlad. (Mål nr 
16145-10)

Läkartidningen refererade i höstas fal-
let med en 93-årig man som handlades 
av en AT-läkare på akutmottagningen 
sedan han sökt för svår smärta i nacken 
(LT 44/2009, sidan 2858). Patienten be-
handlades med warfarin. Smärtan be-
dömdes efter utredning som en oklar 
nackspärr, och efter att ha konsulterat 
bakjouren satte AT-läkaren in kodein–
paracetamol och ibuprofen. Patienten 
skrevs ut. 

Efter några dagar började han kräkas 
och fick diarré, dessutom uppstod, enligt 
anmälan till HSAN, spontanblödningar 
på armar och rygg. INR låg på 6,0. I kom-
munikationen med Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd skrev AT-läkaren 
att hon och bakjouren var väl medvetna 
om riskerna med behandlingen men på-
pekar också att det fanns ett INR-prov 
inplanerat redan om fyra dagar. 

Trots att AT-läkaren förstås var under 
utbildning och trots att hon konsulterat 
sin bakjour valde HSAN att tilldela hen-
ne en erinran. HSAN anser att även om 
ordinationen var förankrad hos bakjo-
uren är det AT-läkaren själv som ansva-
rar för hur hon fullgör sina arbetsupp-
gifter.

AT-läkaren överklagade till förvalt-

ningsrätten i Stockholm och fick stöd av 
Socialstyrelsen, som visserligen anser 
att patienten inte fått omsorgsfull och 
sakkunnig vård, men menar att AT-lä-
karen inte kan ha felbehandlat patien-
ten av oaktsamhet eftersom hon följt 
bakjourens anvisningar.

AT-läkaren själv påpekar i sitt yrkan-
de att alternativet att ge opioider skulle 
varit ännu mer riskabelt. Alternativet 
att i så fall lägga in patienten för över-
vakning var uteslutet på grund av plats-
brist. 

Förvaltningsrätten delar Socialsty-
relsens uppfattning att det, trots felbe-
handling, saknas möjlighet att tilldela 
disciplinpåföljd för en läkare under ut-
bildning som följt bakjourens anvis-
ningar.

Sara Gunnarsson

En patient i 70-årsåldern sökte sin 
vårdcentral för ändtarmsbesvär. Pa-
tienten själv antog att han hade he-
morrojder och uppgav också att han 
var hård i magen. Han hade inte haft 
några blödningar. Läkaren A, speci-
alist i allmänmedicin, skrev utifrån 
de uppgifterna ut rektalsalva med li-
dokain och hydrokortison samt 
tarmreglerande medel. 

Efter återbesök hos en annan lä-
kare på vårdcentralen remitteras 
han vidare, och då upptäcks en rek-
taltumör.

Patienten har anmält läkare A till 
Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd för fel i vården. Han anser att 
det var fel att hon inte ens tittade på 
hans hemorrojder, än mindre under-
sökte dem.

HSAN anser också att läkaren bor-
de undersökt patienten rektalt för 
att själv kunna ta ställning till be-
svären och utesluta allvarlig sjuk-
dom.

HSAN bedömer att bristerna i 
handläggningen skett av oaktsam-
het, och läkaren får en varning. 
(HSAN 4611) 

En 44-årig kvinna genomgick en disk-
bråcksoperation utan efterföljande för-
bättring. En månad efter operationen 
skrevs därför remiss till MR-underök-
ning som utfördes ytterligare cirka en 
månad senare.  Det visade sig då att or-
topeden opererat på fel nivå. Så små-
ningom gjordes en omoperation. Pa-
tienten har anmält ortopeden till Häl-
so- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Ortopeden själv beklagar i sitt yttran-
de till HSAN det inträffade. Han skriver 
att han normalt, förutom genom lys-
ningskontroll, brukar göra ytterligare 
en kontroll med sidoprojektion före  
diskektomin. I det aktuella fallet gjor-
des dock ingen diskektomi. Då patien-
ten blödde relativt ymnigt från epid-
uralkärlen dekomprimerades nervro-
ten och man blodstillade.

HSAN skriver i sitt beslut att ortope-
den genomfört en diskbråcksoperation 
på fel nivå, att han när detta upptäcktes 
inte har dokumenterat det i journalen 
och att det av journalen inte heller fram-
går om han har kontaktat patienten 
med anledning av den felaktiga opera-
tionen. Det tolkar HSAN som att orto-
peden inte vidtagit adekvata åtgärder 
för att rätta till misstaget. Ortopeden 
får en varning. (HSAN 1904/09)

Erinran för AT-läkare upphävs

Rektala besvär 
kräver rektal 
undersökning
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diskbråck 
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Ett diskbråck opererades utan efterföljan-
de förbättring.
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