
Annonce

Dagens Pharma | Kommunal Sundhed | Praktisk MedicinUafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren

Log indJob  Konferencer  Annoncer  Abonnement  Om avisen  Kontakt

Nyheder  Karriere  Opinion  Podcast

DEBAT | OPINION

Hans, Mathias og -
Christoffer døde –
men kunne have -
overlevet
Sagen om de tre teenagedrenge, der døde af meningitissygdom, må være
et wake-up call for tre hospitaler og Region Hovedstaden, som ikke
engang udførte en regulær kerneårsagsanalyse. Efterforløbet var også
kritisabelt præget af manglende selverkendelse hos de involverede
parter i sundhedsvæsenet.

Carsten Rygaard 
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DR-dokumentar bragte i foråret 2017 to udsendelser om
hændelsesforløbet, hvor tre teenagedrenge døde af
meningitissygdom på hhv. Hillerød, Herlev og Hvidovre
Hospital i Region Hovedstaden. Uvildige eksperter
vurderede samstemmende og entydigt, at dødsårsagen
i alle tre tilfælde var, at der gik for lang tid, inden
lægerne stillede diagnosen og iværksatte behandlingen,
på grund af fejlagtig tolkning af patienternes
symptomer. Og tiden er især vigtig ved meningitis med
blodforgiftning, hvor selv minutter kan være afgørende
for overlevelse.

Efterforløbet var også kritisabelt præget af manglende
selverkendelse hos de involverede parter i
sundhedsvæsenet, hvor drengenes forældre ved de
opfølgende ‘dialogmøder’ med de ansvarlige
sundhedspersoner følte, at de blev forholdt sandheden
— selv om mødernes formål var at skabe klarhed om
årsagen til de tragiske dødsfald. Der var ingen
indrømmelse af fejl og mangler, og lægernes besked var:
‘Vi ville handle på samme måde i dag’ eller ‘Betragt det
som en ulykke, hvor der ikke var noget at stille op’.

Men dialogmødets budskaber var ikke korrekte.
Patientforsikringen har netop offentliggjort sin
vurdering af forløbet af de tre meningitisdødsfald og er
kommet med den klare afgørelse, at de tre drenge »med
overvejende sandsynlighed kunne have overlevet«, hvis
de var behandlet i tide. Og de tre efterladte forældrepar
har fået tilkendt en erstatning.

Konsekvenser på baggrund af regionens svigt er
kommet udefra, idet Styrelsen for Patientsikkerhed har
sat Herlevs børne- og ungdomsafdeling under tilsyn,
meldt to læger til politiet og sat tre læger under skærpet
tilsyn, da »de ville kunne udgøre en forringet sikkerhed
for patienterne«.

Dette må være et wake-up call for de tre hospitaler og
Region Hovedstaden, som ikke engang udførte en
regulær kerneårsagsanalyse, som ellers er et krav, som
Region Hovedstaden har opretholdt ved alvorlige
(dødelige) utilsigtede hændelser. Direktionen på Herlev
skrev godt nok et notat om forløbet, som imidlertid
underkendtes af regionsformand Sophie Hæstorp
Andersen (S) som utilstrækkeligt, dog uden det har fået
nogen konsekvens for direktionen.

Regionen har i stedet over sommeren foretaget en
overordnet analyse af meningitistilfældene, som har
dannet grundlag for en række tiltag, der skal minimere
risikoen for at overse meningitissygdom, idet analysen
imidlertid ikke har set på kvalifikationerne hos de
ansatte sundhedspersoner. I den forbindelse har DR-
dokumentaren undersøgt, hvordan akuttelefonen 1813
fungerer — med baggrund i akuttelefonens svigt i Hans’
sygdomsforløb.

Det viser sig, at 75 pct. af de ansatte i akuttelefonen
1813 er sygeplejersker eller jordemødre. De resterende
25 pct. er læger, der fortrinsvis er speciallæger i almen
medicin, men også består af f.eks. plastikkirurger,
øjenlæger og læger uden speciale.

Da Hans ringede til akuttelefonen 1813 første gang, fik
han at vide, at det drejede sig om influenza. Da der de
følgende timer kom hudblødninger over hele kroppen,
ringede han igen til 1813. Det var en jordemoder, der tog
telefonen og bad ham sende et foto af pletterne,
hvorefter jordemoderen konfererede situationen med
sin lægelige rådgiver/bagvagt, der var en læge uden
noget speciale. Siden lægens embedseksamen havde
hun kun haft få års akut erfaring — og havde de seneste
mange år ifølge TV-avisen primært beskæftiget sig med
alternativ behandling eksempelvis med urtemedicin og
akupunktur.

1813 bad forældrene om selv køre deres dødssyge dreng
fra Farum til akutmodtagelsen på Hillerød Hospital, hvor
de selv måtte hente en kørestol i modtagelsen, da Hans
var for dårlig til at stå på benene. En klar fejlvurdering fra
1813. Der skulle selvfølgelig akut være sendt en
lægebemandet ambulance, så man kunne iværksætte
antibiotikabehandlingen her og nu, som kunne have
reddet Hans’ liv.

Professor i almen medicin, Frede Olesen, og lektor i
sundhedsret ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen,
vurderer, at den pågældende rådgivende læge ikke er
kompetent til at håndtere opgaven på grund af
manglende faglig ekspertise jævnfør
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kompetencer til
varetagelse af en sådan lægevagtsfunktion.

Den pågældende læge er da også sat under skærpet
tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi styrelsen
finder, at »lægen udgør en forringet sikkerhed for
patienter pga. kritisabel faglig virksomhed«. På trods af
styrelsens vurdering har akuttelefonens chef, Freddy
Lippert, fortsat fuld tillid til den vedkommende læge.
Man kommer uvilkårligt til at tænke på Kresten
Poulsgaard, der under et stormfuldt møde i det
hedengangne Fremskridtsparti udtalte: »Hvis dette er
fakta, så benægter jeg fakta«.

Efter kritiske røster om 1813 fra flere af Folketingets
sundhedspolitiske ordførere har regionsformand Sophie
Hæstorp efterfølgende meddelt, at der alligevel er behov
for en ekstern undersøgelse af kompetencerne hos
akuttelefonens lægelige rådgivere/bagvagter, hvor
Styrelsen for Patientsikkerhed skal sidde for bordenden.
Denne facet indgik nemlig ikke i regionens egen interne
analyse, som akuttelefonens chef, Freddy Lippert, var
ansvarlig for.

Hele sagen om de tre drenges unødvendige død på
grund af meningitissygdom er en trist sag for regionens
akutmodtagelser og senest akutafdelingen 1813.
Diagnostik og behandling svigtede i den akutte fase, og
efterløbet er præget af lukkethed, manglende
selverkendelse og ingen ydmyghed.

At erkende sine fejl er forudsætningen for at kunne lære
af dem. Og at sige undskyld er forudsætningen for at
blive tilgivet. Alt andet er uetisk og vil kun vedligeholde
mistanken om, at hele sandheden ikke er kommet for en
dag — og mistilliden til de involverede læger og ‘hele
systemet’ vil fortsætte.

PS. Man bør huske på det latinske ordsprog: ‘Det er
menneskeligt at fejle, men det er skændigt at blive ved’.
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