
läkartidningen nr 22 2008 volym 1051690

patientsäkerhet

Komplikationsrisken vid behandling av
allvarlig hyponatremi är inte tillräckligt
känd i sjukvården, hävdar Socialstyrel-
sen. (HSAN 1108/07)

En 51-årig kvinna missbrukade alkohol
och hade haft kontakt med beroende-
mottagning vid ett universitetssjukhus
när hon den 5 augusti fördes till akut-
mottagningen vid universitetssjukhuset
efter det att sonen funnit henne i hem-
metmed blåmärken över hela kroppen.
Enskiktröntgenavhjärnanvisade inte

någon blödning eller annan akut skada.
Hon lades in för observation.

Dog efter skada i hjärnstammen
Hon bedömdes nästa morgon av en kir-
urg, som beslöt att föra över henne till
beroendekliniken. Prov visade lågt nat-
riumvärde (111mmol/l) och lågt kalium-
värde (2,2 mmol/l). Kvinnan återremit-
terades till akutmottagningen och un-
dersöktes av internmedicinare A, som
fann henne desorienteradmen vaken.
A ordinerade 800mlNaCl 0,9%att in-

funderas under åtta timmar, dvs infu-
sion av 15 mmol natrium per
timma. Emellertid gavs 1 000
ml och infusionen gjordes un-
der fem timmar. Kl 23.50
hade natrium stigit till 121
mmol/l. En läkare ordinerade
då 1 000ml av0,9%NaClmed
tillsats av 80 mmol kalium,
och den infusionen gick in
fram till kl 12.00 den 7 augus-
ti.
På förmiddagen den 7 au-

gusti undersöktes kvinnan av
internmedicinare B. Även
denneordinerade 1000mlNaCl0,9%att
infunderas under fyra timmar.

Kvinnan avled
På eftermiddagen samma dag var natri-
um129mmol/l.Hon flyttades pånytt till
beroendekliniken.Under de följandeda-
garna utvecklade hon en generell svag-
het i extremiteter och sväljningssvårig-
heter. Utredning visade att hon fått en
skada i hjärnstammen, pontin myelino-
lys. Hon avled den 4 oktober.
Kvinnans barn anmälde en lång rad lä-

kare och sjuksköterskor. Vi håller oss till
tre som fälls, kirurgen samt A ochB.
Kirurgen berättade att patienten vid

hans undersökning var helt opåverkad,
kontrollerna var utan anmärkning. Neu-

rologistatus var utan anmärkning. Hon
hadeätit ochdruckit.Han fann ingenan-
ledning att ta blodprov på henne då.Han
kontaktade läkare på beroendecentrum
för fortsatt behandling.
A träffade patienten den 6

augusti på medicinens aku-
tintag kl 17.00. Med tanke på
uttalad hyponatremi satte A
in behandling med natri-
umkloridinfusion i liten
mängd, 800 ml 0,9 % natri-
umklorid med 40 mmol kali-
umtillsats. Infusionen skulle
enligt ordinationen pågå åtta
timmar. Senare ladeA in pati-
enten på AVA och ordinerade
ny kontroll av elektrolytsta-
tus och rapporterade patienten till bak-
jouren, en endokrinolog.
Internmedicinare B var bakjour den 7

augusti och bedömde att patienten kun-
de ha ett begynnande delirium och bäst
kunde skötas av beroendecentrum. Han
kom ihåg att han reagerade på den stora
mängdenNaCl som hon hade fått och på
den mycket snabba korrigeringen av

hennes S-Na.
Tyvärr blev det inte mer än

en reflektion, uppgav B. Som
en av de inblandade läkarna
kunde han bara konstatera
att de begick ett mycket be-
klagligt fel. Han borde ha av-
slutat NaCl-infusionen.

Död och svåra hjärnskador
Socialstyrelsen uppgav att
flera fall av utveckling av cen-
tral pontin myelinolys efter
alltför snabb korrigering av

hyponatremi har anmälts enligt LexMa-
ria. Två patienter har avlidit, övriga fått
svåra hjärnskador. Socialstyrelsen bedö-
mer att komplikationsrisken vid be-
handlingavallvarlighyponatremi inte är
tillräckligt väl känd i sjukvården.
Ansvarsnämnden anser att kirurgen

innan han tog ställning till remittering
till beroendekliniken borde ha föran-
staltat omprovtagning åtminstone inne-
fattandeelektrolyter, njurfunktionsprov
ochHb.Han får en erinran.
Patienten hade den 6 augusti extremt

lågt natriumvärde, 111 mmol/l. Om man
vid ett så lågt värde tillför natrium
snabbt kan allvarliga skador uppstå i
hjärnstammen. Somförsta åtgärdvid ex-
tremt lågt natriumvärde försöker man

bedöma om det låga värdet uppkommit
genom att patienten förlorat stora
mängder vätska de senaste dygnen. Är
det så kandet låga värdet spegla en genu-

in brist på natrium, samtidigt
som patienten ersatt vätske-
och saltförluster med enbart
vatten.
Nästa steg är att bedöma

om natriumkoncentrationen
är låg beroende på att vatten-
mängden i blodet ökat som
följd av att njurarna inte ut-
söndrat överskott av vatten.
Som generell regel anges

att natriumvärdet inte bör
höjas från extremt låganivåer
med mer än 8–10 mmol per

dygn. För denna patient borde behand-
lingen syftat till ett natriumvärde på
119–121mmol/l vid 17-tidenden7augus-
ti.
Enligt de anvisningar som fanns på

kliniken skulle behandling av hyponat-
remi vara inriktad på att uppnå ett natri-
umvärde på 125 mmol/l genom att höja
natriumnivån 1–2mmol/timme.
Det är tydligt att man vid författandet

av dessa anvisningar underskattat ris-
ken för uppkomsten av pontin myelino-
lys.

Summarisk undersökning
A gjorde en ytterst summarisk under-
sökning och det framgår inte av journa-
len hur hon bedömde henne. Hon ordi-
nerade 800 ml NaCl 0,9 % att ges under
åtta timmar, en förhållandevis stor
mängd under kort tid.
Abordeha sett till att bestämmanatri-

umhalten varannan till var fjärde timma
för att förvissa sig om att natrium inte
steg för snabbt.
Vidare borde hon till sjuksköterska ha

givit uppgift om hur högt natrium som
mest fick stiga och att omdennivånupp-
kom skulle infusionen stoppas.
A är specialist i medicin. Hon borde,

med tanke på att behandling av extremt
lågt natrium är vanskligt, ha givit in-
struktioner om den fortsatta handlägg-
ningen till de läkare som skulle ta över
patienten. Hon får en erinran.
Internmedicinare B:s ordination av

ytterligare 1 000 ml NaCl att ges under
fyra timmarvarutifrånklinikens riktlin-
jer helt obefogad och felaktig. Han borde
ha avstått från ytterligare infusioner av
NaCl. Han får en varning. ■
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»Socialstyrelsen
bedömer att
komplikations-
risken vid be-
handling av all-
varlig hyponat-
remi inte är till-
räckligt väl känd
i sjukvården.«

»Det är tydligt
att man vid för-
fattandet av
dessa anvis-
ningar under-
skattat risken
för uppkomsten
av pontin myeli-
nolys.«




