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AT-läkaren skickade hem pa-
tienten från akutmottagning-
en med uppmaningen att 
dricka mycket vatten. Senare 
samma dag upptäcktes det att 
patienten hade en hjärnblöd-
ning. AT-läkaren borde ha kon-
taktat en mer erfaren läkare, 
fastslår Socialstyrelsen.
(Soc 9.3.1-14069/2012)

Patienten kom in med ambu
lans till akutmottagningen. 
Hon hade fått en plötslig »kol
laps« och varit avsvimmad nå
gon minut; därefter hade hon 
svår huvudvärk. Ambulansper
sonalen noterade i sin journal 
att patienten varit okontaktbar 
och kräktes. De bedömde hen
nes tillstånd som så allvarligt, 
att transporten till sjukhuset 

skedde med blåljus och sire
ner påslagna.

På akutmottagningen möt
tes patienten av en ATläkare, 
som utförde ett antal neurolo
giska undersökningar, men 
ingen DTundersökning av 
skallen. Han ställde diagnosen 
»svimning till följd av Sobril
intag och dehydrering« (på 
morgonen hade patienten tagit 
en tablett oxazepam, och en
ligt journalen hade hon suttit i 
solen några timmar – något 
som närstående tillbakavisar). 
Patienten skickades hem med 
uppmaningen att dricka rikligt 
med vatten.

Senare samma dag kom pa
tienten tillbaka till akutmot
tagningen med ännu allvarli

gare symtom. Nu gjordes en 
DTundersökning, som visade 
subaraknoidalblödning. Pa
tienten fördes över till ett uni
versitetssjukhus, och efter en 
ny DTundersökning operera
des hon omgående. Efter ope
rationen uppstod flera mycket 
allvarliga komplikationer, någ
ra livshotande. En månad efter 
händelsen vårdas hon fortfa
rande i respirator.

Socialstyrelsen pekar i sitt 
beslut på att ambulansperso
nalen bedömde patientens 
tillstånd som livshotande, och 
konstaterar att den diagnos 
som patienten fick av ATläka
ren inte kan anses som rimlig. 
Det kan inte vara försvarbart 
att en ATläkare på egen hand 
ska kunna handha så allvar
liga sjukdomstillstånd, fast
slår Socialstyrelsen. Att 
skicka hem en patient i det 

tillståndet, utan att kontakta 
någon bakjour eller motsva
rande, strider mot såväl god 
patientsäkerhet som veten
skap och beprövad erfaren
het.

Enligt Socialstyrelsens före
skrifter ska det finnas rutiner 
på sjukhuset för handledning 
av ATläkare, och för när 
dessa ska kontakta en mer 
erfaren läkare. I det här fallet, 
utifrån patientens symtom 
och den akuta ambulanstran
sporten, borde en sådan rutin 
ha fått ATläkaren att automa
tiskt kontakta en senior lä
kare.
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