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När blodsockervärdet hos en äldre man 
en natt uppmättes till mindre än 1 
mmol/l konsulterades jourläkaren. Han 
uppfattade att patienten tog emot be-
handling per os och rådde personalen 
att i första hand fortsätta med det. En 
timme senare var patienten död. (HSAN 
4248/08)

En STläkare i allmänmedicin jobbade 
extra som hembesöksjour. En natt blev 
han uppringd då man uppmätt extremt 
lågt blodsockervärde hos en drygt åttio
årig patient vid ett korttidsboende för 
dementa. Patienten var en insulinbe
handlad diabetiker med svängande 
blodsockervärden. Förutom sin de
menssjukdom hade han även lymfom, 
hjärtsvikt och njursvikt.

Personalen hade först kontaktat den 
tjänstgörande sjuksköterskan, som inte 
heller var på plats, hon i sin tur var den 
som kontaktade läkaren. Läkaren fick 
veta att blodsockervärdet låg på 0,4 
mmol/l (eller 0,8 mmol/l enligt perso
nalen) och att personalen gav patienten 
saft och sirap att dricka. Utifrån de upp
gifterna ordinerade läkaren fortsatt pe r  
oral behandling och glukos intravenöst 
vid fortsatt lågt blodsockervärde samt 
ambulans till sjukhus vid behov. En dryg 
timme senare dog patienten.

Socialstyrelsen har anmält läkaren 
till Hälso och sjukvårdens ansvars
nämnd. Socialstyrelsen anser att läka
ren inte sett till att patienten fått ade

kvat vård och yrkar på disciplinpåföljd.  
Läkaren har bestridit att han handlat 
felaktigt. Han skriver att han uppfatta
de det som att patienten tog emot be
handling per os och att han ordinerade 
snabb uppföljning med nytt prov och 
därefter intravenös glukos eller beställ
ning av ambulans om ingen förbättring 
skedde. Sedan fick inte läkaren någon 
återkoppling alls förrän sjuksköterskan 
ringde och meddelade att patienten var 
död. Läkaren anser att hans ordinatio
ner inte följdes. Dessutom påpekar lä
karen att det senare framkommit att 
patienten försämrats och inte ätit 
kvällsmål dagen innan, något som inte 
hade rapporterats. Han skriver att för
utsättningarna att klara patienten vid 
den aktuella tidpunkten var ogynnsam
ma från början.

Socialstyrelsen skriver i sin bedömning 
att elementär baskunskap för legitime
rade läkare är att medvetslöshet inträ

der vid ett blodsockervärde omkring 1 
mmol/l och att personen då inte kan 
tillföras något per os. Utifrån det anser 
Socialstyrelsen att det är anmärknings
värt att läkaren inte reflekterade om 
den information han fick i form av 
andra handsuppgifter från sjuksköter
skan var rimlig.

Socialstyrelsen anser att det extremt 
låga blodsockervärdet borde varit till
räckligt beslutsunderlag för att ordinera 
omedelbar tillförsel av glukos intra
venöst. Men eftersom den ansvariga sjuk
sköterskan inte var på plats och kunde ut
föra den uppgiften borde det enda alter
nativet ha varit att kalla på ambulans.

Ansvarsnämnden instämmer i Social
styrelsens bedömning att läkaren tycks 
ha saknat basal kunskap om hypoglyk
emi. Ansvarsnämnden anser inte heller 
att det är korrekt att försöka behandla 
en patient med så lågt blodsocker per
oralt. Nämnden är dock inte enig på den 
punkten. Två ledamöter, bland andra 
docent Mats Palmér (intern medicin 
samt endokrinologi och dia betologi) 
anser att det avgörande för behandling 
inte är det uppmätta blodsockervärdet 
utan patientens hälsotillstånd. Efter
som läkaren fick information om att pa
tienten tog emot behandling per os var 
hans råd korrekta. De två nämndleda
möterna anser inte att någon disciplin
påföljd bör utdelas. Trots detta fick lä
karen en erinran.

Sara Gunnarsdotter

Avgör blodsockervärdet eller  
allmäntillståndet val av behandling?

n patientsäkerhet  

Ett tips 
– Lägg mer tid på kommunikation och 
minska därmed risken att bli anmäld till 
HSAN!

Sagt av Aud Sjökvist, generaldirektör 
för HSAN, under de medicinrättsliga se-
minariedagarna i slutet av oktober.

Infektioner för miljoner
1,2 miljarder kronor. Det är vad vårdrela-
terade infektioner beräknas kosta. Per 
år. Bara i Stockholms läns landsting.

Det berättade chefläkaren i Stock-
holms läns landsting, Henrik Almqvist, 
vid de medicinrättsliga seminarieda-
garna i slutet av oktober.

»Skit i patientsäkerheten!«
– Skit i patientsäkerheten! För den kom-
mer på köpet om vi fokuserar på perso-
nalen. 

Det sade Ulf H Fröberg, jurist och vd för 
Institutet för medicinsk rätt vid de 
medicin rättsliga seminariedagarna i slu
tet av oktober. 

– Genom att personalen följer regel
verket så blir vården patientsäker, säger 
han och fortsätter:

– Om man känner till och kan följa till 
exempel läkemedelsförfattningen så 
blir vården patientsäker. Personalen 

slipper också må dåligt över fel som har 
begåtts och blivit föremål för prövning. 

Ulf H Fröberg påpekar att det är per
sonalens skyldighet att känna till regel
verket, och han frågar retoriskt varför 
personal och ledning inte ser regelver
ket som ett stöd.

– Alldeles för många är alldeles för då
ligt orienterade i regelverket. Det inne
bär att de själva lever farligt.

– »Jag har hört att«, eller »Så sa min 
chef«, är ett klent försvar att komma 
med om man blir föremål för prövning, 
säger Ulf H Fröberg. n

Vid blodsockernivåer under 1 mmol/l kan 
patienten inte behandlas per os.
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