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patientsäkerhet

En in tern me di ci na re  fälls för att han
sank tio ne rat att en pa tient med en all -
var lig, obe hand lad sjuk dom  skrevs ut.
(HSAN 3278/07)

Den 49-åri ga kvin nan, som 1998 hade
be hand lats för bröst can cer, hade un der
vå ren 2007 haft kor ta, åter kom man de
fe ber top par och bli vit träng re i brös tet,
fått fros sa och and nöd. Den 12 juli sök te
hon akut vid hem sjuk hu set och blev in -
lagd. En ut red ning vi sa de pneu mo ni lik -
nan de för änd ring ar i väns ter  lunga samt
lymf kört lar i övre de len av me di as ti num.

Blod od ling ar vi sa de växt av en te ro -
kock er. Hon fick an ti bio ti ka in tra ve nöst
och, på  grund av miss tan ke om
hjärt svikt, även vät ske dri van -
de be hand ling. 

Den 16 juli  skrevs hon hem
med or di na tion om tio da gars
pe ro ral anti bio ti ka be hand ling
och fick tid för åter be sök på
me di cin mot tag ning en om en
må nad. 

Den 31 juli åter kom hon med
fe ber och fros sa. Eko kar dio -
gra fi vi sa de en do kar dit för än d -
ring ar på aor ta klaf fen och hon  för des
den 2 au gus ti till in fek tions kli ni ken vid
läns sjuk hu set. Hon ope re ra des se na re
vid ett uni ver si tets sjuk hus och fick en
me ka nisk klaff pro tes.

Pa ti en ten an mäl de in tern me di ci na -
ren för fel be hand ling un der vår den i juli.
Denne be stred att han  gjort fel.

Veck or na 28 och 29 ar be ta de han som
över lä ka re på av del ning en på sjuk hu set.

Behandlingen hade effekt
Pa ti en ten la des in med hög fe ber och
and nings bes vär. Ef ter en ut för lig sjuk -
his to ria ut fär da des re miss för slä trönt -
gen och skik t rönt gen av lung orna. Man
fann en lung in flam ma tion och teck en
till lymf kör tel för sto ring. Hon fick an ti -
bio ti ka intravenöst i fyra da gar. 

Pa ti en tens fe ber gick över inom ett par
da gar och snabb sän kan  sjönk kraf tigt
från 185 till 11 på tre da gar, vil ket ta la de
för att be hand ling en haft ef fekt. Pa ti en -
ten gick på per mis sion un der hel gen.

Den 16 juli, på mån da gen, måd de hon
fort fa ran de bra och vil le hem. Hon
skick a des hem av sin av del nings lä ka re

med åter be sök om 3–4 veck or för om -
kon troll av skik trönt gen (med tan ke på
en  oklar mjuk dels för än dring) samt ta -
blet ter Ami mox i 10 da gar.

Den 12 juli ut fär da des ock så re miss för
TEE (trans eso fa ge alt ult ra ljud). Blod od -
ling ar togs.

Den 16 juli hade sjuk hu set  stängt två
av del ning ar på  grund av  se mes trar och
det  fanns ca 20 över be lägg ning ar. Det
 fanns då inte nå gra spe ci a lis ter på sjuk -
hu set som kun de ut fö ra en TEE. 

Beslutet förankrades inte hos honom
Han gick den 16 juli rond med det ena av
två lä kar lag. Den ak tu el la pa ti en ten ron -

da des av »det an dra la get«. 
En te ro kock sva ret i blod od -

ling en blev ald rig för med lat
till ho nom, häv da de in tern -
me di ci na ren. Det ta svar
nämn des  först i ut skriv nings -
jour na len från ut skri van de lä -
ka re, som inte tog upp sa ken
med ho nom.

En ligt ut skriv nings jour na -
len blev ul tra ljud sun der sök -
ning en av hjär tat av be ställd i

sam band med ut skriv ning en. Det ta be -
slut för an kra des inte hos ho nom, häv da -
de in tern me di ci na ren.

Ut skriv nings jour na len dik te ra des av
av del nings lä ka re den 17 juli (da gen ef -
ter) och  kon tra sig ne ra des av in tern me -
di ci na ren två veck or se na re. 

Han fick sig ne ra ett hun dra tal jour na -
ler för veck or na 27, 28, 29 och 30 un der
 vecka 30, och på  grund av att det inte
 fanns tid av satt för det hade han ing en
möj lig het att de talj gran ska va ren da
jour nal, vil ket var olyck ligt.

Platsbrist, stor arbetsbörda ...
An svars nämn den kon sta te rar att in -
tern me di ci na ren har upp gett att det var
plats brist på sjuk hu set, att han hade en
stor ar bets bör da, att han inte hade bli vit
in for me rad om blod od lings sva ren, att
han inte vis ste att eko kar dio gra fin bli vit
av be ställd och att han  först ef ter två
veck or kun nat läsa epi kri sen. 

 Trots det  har han sank tio ne rat att pa -
ti en ten  skrevs ut med en all var lig, obe -
hand lad sjuk dom. 

Han får en er in ran. ■

Epileptiker ska inte
ordineras tramadol
Tramadol ska inte ges till epilepti-
ker. (HSAN 325/08)

En 24-årig kvinna med epilepsi hade be-
handlats med Fenantoin, som under
hösten 2007 byttes mot Lamictal på
grund av att hon fått epilepsianfall en
gång i månaden. 

I anslutning till medicinbytet vistades
hon 60 mil hemifrån när hon fick ett epi-
leptiskt anfall. Hon fördes till akutmot-
tagningen vid ett universitetssjukhus
och undersöktes av en reumatolog.
Skikt röntgen utfördes och var normal. 

På grund av huvudvärk ordinerades
patienten Panodil och tramadol. Nästa
natt fick hon ett nytt epilepsianfall och
återvände till akutmottagningen och
lades in för observation ett dygn.

Patienten anmälde reumatologen. När
hon lämnade sjukhuset första natten
fick hon ett e-recept på 100 st tramadol,
som hon började äta enligt ordination. 

Efter anfallet nästa natt berättade två
läkare att tramadol ger man aldrig till en
epilepsipatient. 

Bättre än alternativen
Reumatologen bestred att han gjort fel.
Patienten hade under ett epileptiskt an-
fall bitit sig i tungan samt slagit i huvu-
det och ådragit sig ett hematom runt
vänster öga. Patienten uppgav att hon
hade epilepsi sedan tidigare, skött via
ett sjukhus på hemorten, där man nyli-
gen bytt hennes tidigare antiepileptikum
Fenantoin mot Lamictal.

Neurologiskt status var vid besöket
utan anmärkning. På grund av huvudvär-
ken och huvudtrauma i samband med
ep-anfallet skickades patienten dock på
en akut DT skalle för att utesluta blöd-
ning. DT var liksom laboratorieprov vä-
sentligen utan anmärkning. 

Då patienten var tämligen smärtpåver-
kad av sin huvudvärk behövde hon få
analgetika. Paracetamol bedömdes inte
vara tillfyllest. Retrospektivt kunde in-
sättandet av tramadol i smärtstillande
syfte på just denna patient kanske ifrå-
gasättas, men med beaktande av alter-
nativen – NSAID, dextropropoxifen, ko-
dein, starka opoider – valde han ändå
detta läkemedel, uppgav reumatologen.

Ansvarsnämnden framhåller att tra-
madol kan orsaka kramper. Det varnas
därför för att ordinera tramadol till pati-
enter med epilepsi. Vid första undersök-
ningen framgick att patientens epilepsi-
sjukdom inte var under kontroll, varför
en tramadolordination var olämplig med
hänsyn till läkemedlets biverkningar för
personer med epilepsi. 

Reumatologen får en erinran. ■

Fel tillåta utskrivning 
av patient med allvarlig,
obehandlad sjukdom

»Trots det  har
han sank tio ne -
rat att pa ti en -
ten  skrevs ut
med en all var -
lig, obe hand -
lad sjuk dom.«




