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Antibiotikatrycket i Sverige 
ska inte leda till att enskilda 
undanhålls antibiotika som 
livräddande behandling.

Som medicinsk expert i Pa
tientskadenämnden har jag 
kommit i kontakt med ett fall 
som bör komma till läkar
kårens och policyskapande 
organisationers kännedom.

Föräldrarna till ett nio 
 månader gammalt barn an
mälde som patientskada att 
barnet avlidit till följd av för
dröjd diagnos och behandling 
av streptokockinfektion/sep
sis. Barnet led av en kongeni
tal binjurebarkshyperplasi 
men var väl substituerat med 
hydrokortison och Florinef. 

Barnet insjuknade den 13 april 
med feber, snuva och rosslig 
hosta. Den 18 april sökte för
äldrarna vård hos familjelä
kare, som fann barnet snu
vigt med rodnade svalgslem
hinnor. CRP var 8. Föräldrar
na fick recept på Mollipect 
och Alvedon.

Nästa dag sökte man vård 
vid barn och ungdomsklini
ken, då barnet hade fått sti
gande feber (40,1 grader) och 
hosta. Fadern hade just fått 
penicillin mot halsfluss, och 
föräldrarna ville att barnet 
skulle få penicillin. I status 
fann man »ilsket rodnade 
 tonsiller, utan beläggning«. 
Snabbtest för streptokocker 
(Strep A) var positivt, CRP 
<8. Barnet fick Ipren och blev 
piggare. Läkaren erbjöd in
läggning, men föräldrarna vil
le gå hem. I journalen anteck
nades: »Avvaktar i nuläget 
med antibiotikabehandling«.

Strax efter klockan 04.00 
den 20 april kom barnet i am
bulans med cirkulations och 
andningsstillestånd. Föräld
rarna hade fortsatt att ge Al
vedon och Ipren var 6:e timme 
fram till 03.30, då barnet blev 
tystare och lugnade sig för att 
strax efteråt bli livlöst. Alla 
återupplivningsförsök var 
förgäves. Svalgodling visade 
betahemolytiska streptokock
er grupp A, som är känsliga för 
alla vanliga antibiotika. Strep
tokockerna tillhörde samma 
stam, T1gruppen,  som hos 
två andra familjemedlemmar.

En lex Maria-anmälan gjordes. 
Socialstyrelsens vetenskapli
ga råd i infektionssjukdomar 
ansåg att »handläggningen i 
det aktuella fallet kan moti
veras och försvaras mot bak
grund av tillgängliga natio
nella rekommendationer«, 
men att »fall som detta bör 
komma till policyskapande 
organisationers kännedom 
och i den fortlöpande revisio
nen av nationella rekommen
dationer vägas mot nackde
larna av antibiotikaförskriv
ning …  Särskilt bör övervägas 
att ändra vaga formuleringar 
av typen ’erbjudande’ till ’re
kommendation’ om antibioti
kabehandling åtminstone till 
vissa patientgrupper.«

Socialstyrelsen anslöt sig 
till rådets bedömning och in
formerade Strama (Strategi
gruppen för rationell antibio
tikaanvändning och minskad 
antibiotikaresistens) och 
 Läkemedelsverket.

Två  läkare anmäldes nu av 
föräldrarna till Hälso och 
sjukvårdens ansvarsnämnd 
(HSAN 2009/1875:B6). HSAN 
slog fast att läkaren på jour
centralen gjort en rimlig be
dömning av patient och miss
tänkt viros, men att det hade 
varit önskvärt med snabbtest 
för streptokocker med tanke 
på faderns sjukdom (läkaren 

hade ordinerat fadern peni
cillin mot halsfluss). Läkaren 
på barn och ungdomsklini
ken hade bland annat konsul
terat en erfaren kollega. Be
dömningen viros var troligen 
felaktig, men HSAN fann den 
ändå rimlig utifrån befintliga 
fynd och iakttagelser. Utred
ningen  visade inte grund för 
disciplinpåföljd, varför an
mälan lämnades utan åtgärd.

Föräldrarna överklagade 
HSAN:s beslut till Förvalt
ningsrätten, som fann att 
 läkarna varit oaktsamma vid 
undersökning av barnet och 
därmed äventyrat patient
säkerheten. Felen ansågs inte 
ringa eller ursäktliga, och 
läk arna fick varsin erinran. 
Rättens ordförande var dock 
oenig och ansåg att överkla
gandet skulle avslås eftersom 
handläggningen »kan moti
veras och försvaras mot bak
grund av gällande nationella 
rekommendationer«.

Föräldrarna gick vidare till 
Patientförsäkringen LÖF 
(Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag), som fann 
att dödsboet inte kunde få 
 ersättning genom patientför
säkringen. Den anlitade 
barnmedicinska experten 
ansåg dock att om barnet 
hade fått antibiotika på jour
läkarmottagningen den 18 
april är det till övervägande 
del sannolikt att barnet inte 
drabbats av septisk chock och 
avlidit till följd av strepto
kockinfektion. Men »de sym
tom som barnet uppvisade 
var ospecifika tecken på övre 
luftvägsinfektion och även 
om snabbtest för strepto
kocker var positivt talade ett 
normalt CRPvärde för att 
det inte rörde sig om en bak
teriell infektion som orsak 
till symtombilden«.

Föräldrarna överklagade 
beslutet till Patientskade
nämnden och påtalade att de 
nästintill krävt att barnet 

skulle få antibiotika, och att 
de nu fått veta att om så skett 
hade barnet klarat sig. Avslag 
på ansökan om patientskade
ersättning uppfattade de som 
»skamligt, hela systemet«.

Patientskadenämnden 
bordlade ärendet för att fråga 
en allmänmedicinsk expert 
om barnet kunde haft nedsatt 
immunförsvar. Experten 
framhöll att barnet var väl 
substituerat för sin binjure
barkshyperplasi och kunde 
förväntas ha väsentligen nor
malt immunförsvar.

Nämnden ville veta om 
man borde ha reagerat på att 
denna »viros« pågått 6–7 da
gar, att fadern fått penicillin 
mot halsfluss och att snabb
test för streptokocker varit 
positivt. På detta svarade ex
perten: »Ju längre tid patien
ter har feber desto mer ökar 
sannolikheten för en primär 
eller sekundär bakteriell in
fektion …  Bärarskap av strep
tokocker i halsen hos friska 
eller snuviga barn är välbe
lagt och ofarligt. Bärarskap 
efter 5–6 dagar med tämligen 
hög feber hos ett 9 månaders 
spädbarn är inte särskilt van
ligt och att detta skulle vara 
ofarligt är nog inte belagt. Vid 
så pass långdragen feber och 
med halsfluss hos pappan 
vore det rimligt att testa för 
streptokocker i halsen och 
behandla dessa om de påvisas 
[min kursivering].«

Efter detta utlåtande änd
rade sig Patientförsäkringen 
LÖF och konstaterade att 
dödsboet hade rätt till ersätt
ning för barnets dödsfall till 
följd av fördröjd diagnos och 
behandling av streptokockin
fektion/sepsis.

Detta ärende väcker frågor 
som behöver diskuteras av 
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Svenska barn ska inte behöva 
dö i streptokockinfektion

Streptococcus pneumoniae. 
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både myndigheter och vård
givare. Alla instanser verkar 
väl införstådda med att anti
biotikatrycket är stort i Sve
rige och framför allt ute i 
världen. Risken för antibioti
karesistenta bakterier har 
ökat markant, och därför för
söker samhället på olika sätt 
att minska onödig antibioti
kabehandling. Nu tycks in
sikten ha slagit igenom så 
kraftfullt att vi måste bli ob
servanta på att enskilda indi
vider inte ska undanhållas 
antibiotika som livräddande 
behandling. I detta fall hän
visade alla instanser till na
tionella rekommendationer 
som ursäkt för att ett barn dog 
i en infektion med antibiotika
känsliga streptokocker.

Det kan inte vara meningen 
att nationella rekommenda
tioner som utgår från evi
densbaserad kunskap i be
folkningsperspektiv ska ta 
över vad som står i hälso och 
sjukvårdslagen om god vård 
till enskilda patienter. Hur 
många liknande fall har skett 
och kommer att ske på grund 
av att läkare följer nationella 
 rekommendationer och vård
program i stället för att full
göra sin primära uppgift att 
hjälpa den enskilda indivi
den?

Jag är övertygad om att de 
som utformat de nationella 
antibiotikarekommendatio
nerna anser att läkarna i det 
här fallet skulle ha ordinerat 
penicillin med tanke på pa
tientens ålder, 40 graders fe
ber på femte–sjätte dagen, 
rodnad i halsen, positivt 
snabbtest för streptokocker 
och att pappan fått penicillin 
för streptokockinfektion. Att 
CRP saknar värde för att 
styrka diagnosen framgår 
 redan av Läkemedelsverkets 
expertmöte 2001.

Nationella rekommenda
tioner kan ju aldrig förväntas 
gälla alla enskilda patienter 
och alla snabbt föränderliga 
biologiska förlopp.

Jag välkomnar en diskus
sion i detta angelägna ämne!

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

n debatt och brev

n På Socialstyrelsens webb
plats finns följande rekom
mendationer för posttrauma
tiskt stressyndrom (PTSD) 
(F 43.1), som tydligen uppfat
tas som bindande av primär
vård och handläggare på För
säkringskassan: »Arbete har 
vanligen positiv effekt på 
symtombilden och sjukskriv
ning bör så långt som möjligt 
undvikas. Arbetsförmågan 
kan periodvis vara nedsatt.«

De senaste åren har inneburit 
många friskförklaringar av 
flyktingpatienter, men även 
av andra patientgrupper med 
svåra traumarelaterade stör
ningar såsom PTSD. De van
ligast förekommande psykia
triska diagnoserna inom vår 
patientgrupp är PTSD efter 
enkelstående händelser som 
drabbar en förut välfunge
rande individ; komplex PTSD 
som i regel har samband med 
upprepad och långvarig trau
matisering under känsliga 
mognadsfaser; samt dissocia
tiva störningar beroende på 
anknytningstörningar i för
ening med till exempel sexu
ella övergrepp i tidig barndom. 

Den kollektiva friskförkla
ringen har gjort det nästan 
omöjligt att inom högspecia
liserad vård behandla dessa 
patienter. En anledning är att 
de är extremt känsliga för 
stress med stora kognitiva 
svårigheter, dvs oförmåga att 
lagra ny information, nedsatt 
koncentrationsförmåga, sto
ra svårigheter med sömn och 
därmed återhämtning. 

Europeiska studier har vi
sat att diagnosen PTSD är en 
av de tio främsta orsakerna 
till förlust av arbetsförmåga 
hos förut friska individer 
inom hela gruppen psykiska 
och neurologiska störningar.

 Metastudier har visat att 
endast 50 procent av patienter 
med PTSDdiagnos blir åter
ställda. 50 procent tillfrisk

Evidens för 
beslutsstöd 
för PTSD?


