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Handläggning av 
skalltrauma hos  
warfarinbehandlade 
patienter kräver 
tydliga rutiner

Det måste finnas tydliga ruti-
ner för reversering av blodför-
tunnande behandling efter 
skalltrauma. Det konstaterar 
Socialstyrelsen efter att en 
 patient dött, kanske just på 
grund av att inte reversering 
sattes in.  ( Soc 41-14261/2009)

En warfarinbehandlad man sök-
te sjukhusets akutmottagning 
efter att ha fallit. Preliminärsva-
ret från DT-undersökning angav 
»ingen intrakraniell blödning 
eller färsk infarkt«, något som 
senare också bekräftades. Efter 
blodprov konstaterades högt 

PK-INR och warfarinbehandling-
en avbröts tillfälligt. Då patien-
ten inte hade någon blödning 
sattes inte något läkemedel in 
för att minska effekten av warfa-
rinet. Efter inläggning på medi-
cinavdelning gjordes under tred-
je vårddygnet en ny DT-under-
sökning av hjärnan. Den visade 
en stor blödning.

 Neurokirurg kontaktades men 
ansåg att en operation var omöj-
lig. Neurokirurgen eftergranska-
de också bilderna från den för-
sta DT-undersökningen och kun-
de konsta tera att det redan då 
fanns ett diskret subduralhema-
tom. Läkemedel sattes in för att 
reversera effekten av warfarin 
och beslut togs om palliativ 
vård. Patienten dog efter en 
vecka.

Händelsen anmäldes till Social-
styrelsen enligt lex Maria. En-
ligt anmälan hade en reverse-
ring av warfarineffekten redan 
då patienten inkom medfört ett 
annat förlopp.

Vårdgivaren angav att man 
nu upprättat en rutin för att DT-
bilder ska granskas av olika lä-
kare. Dessutom har man upp-
rättat rutiner för när i förloppet 
en kontroll-DT ska utföras på 
patienter som varit utsatta för 
våld mot huvudet och som står 
på blodförtunnande läkemedel. 

Vårdgivaren har också säker-
ställt att vätske- och näringsin-
tag i fortsättningen ska doku-
menteras.

Socialstyrelsen konstaterar att 
händelsen var allvarlig och att 
det fanns uppenbara brister i 
handläggningen i det akuta ske-
det. Socialstyrelsen är dock 
nöjd med vårdgivarens analys 
och åtgärder efter händelsen.

Vårdgivaren har också infor-
merat berörda läkare om att i 
förekommande fall vara frikos-
tiga med reversering av Warfa-
rin. Det tycker emellertid Soci-
alstyrelsen är otillräckligt och 
efterlyser tydliga rutiner även i 
detta avseende. n

patientsäkerhet/ärenden

Fler patientsäkerhetsärenden  
och längre versioner finns på  
Lakartidningen.se

Hög arbets belastning  
ursäktar inte  
kontrollmiss
En anhörig berättar om makens 
warfarinbehandling för en skö-
terska inför en lumbalpunktion. 
Sköterskan glömmer vidarebe-
fordra detta till ansvarig läkare. 
Lumbalpunktionen genomförs. 
Läkaren borde själv gjort en 
kontroll, enligt Socialstyrel-
sen. (Soc 9.3.1-20985/2010)

Socialstyrelsen skriver att det 
är av yttersta vikt att persona-
len tar till sig information från 
anhöriga och tar ansvar för att 
den förs vidare till den det be-
rör. Men det är ändå läkarens 
ansvar att kontrollera eventu-
ella kontraindikationer innan 
ett ingrepp påbörjas. Detta gäl-
ler även i situationer med hög 
arbetsbelastning.n 
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