
Det handlar om en 23-årig kvin-
na med svår utvecklingsstör-
ning och autism. Hon saknar 

tal. Hon föddes med ett hjärtfel som 
opererades i nyföddhetsperioden. Senaste 
UCG (i narkos) för ett år sedan såg bra ut.

Familjen härstammar från ett afri-
kanskt land. Hon bor tillsammans med 
sin mor och får hjälp av modern, syskon 
och assistenter.

Patientens status
Hon är visserligen 23 år i kroppen, men 
utvecklingsmässigt är hon som ett litet 
barn. Hon behöver hjälp med det mesta 
och hon kan inte berätta om något är fel.

Hon har haft kontakt med barnmot-
tagning, barnneurolog, kardiolog och 
barnhabilitering. Numera har hon kon-
takt med vuxenhabilitering, kardiolog 
och med mig som distriktsläkare.

Senaste tiden är hon ständigt igång, 
hasar på rumpan, drar, sliter i saker, 
sparkar, dunkar huvudet i väggen och 
sover knappt alls. Aptiten är sämre och 
hon svettas mycket. Anhöriga är över-

tygade att hon har ont någonstans. Vi 
försöker slå våra (kloka) huvuden ihop, 
anhöriga, assistenter och jag. Vad är fel? 
Är det problem med magen? Har hon 
epilepsi? Har hon ont? Var i så fall?

Vi har kontrollerat Hb, CRP och glu-

kos. Att ens kunna ta dessa prover be-
tingade visst besvär skall tilläggas. Pro-
verna visade sig vara normala.

Vi enas till sist om att göra mer grund-
liga undersökningar. I narkos förstås, 
något annat är inte att tänka på. Remiss 
för CT hjärna, thorax och buk skickas 
till röntgen och remiss för narkos och 
provtagning skickas till Anestesi vid det 
närmaste sjukhuset. Jag ringer en Endo-
krinolog för att få hjälp med provtagning.

Ohållbar sitution för familjen
Efter en vecka ringer anhöriga. Situatio-
nen är nästan ohållbar hemma. Ständig 
oro, nedsatt aptit och sömnbesvär som 
tidigare. Vi prövar morfinplåster.

Jag ringer till sjukhuset för att försö-
ka skynda på undersökningarna och får 
reda på att remisserna skickats vidare till 
det stora sjukhuset då det anses kompli-
cerat. Jag ringer till röntgen på det stora 
sjukhuset och får besked att undersök-
ningarna planeras att göras om två veck-
or; vi får ett datum och tid för undersök-
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kl 7.30, som undrar varför jag ringer så 
tidigt. Hon är upptagen men ringer igen 
efter några minuter. Ja, man kan nog 
tänka sig att hjälpa till. Men då måste 
jag skicka en remiss till avdelningen som 
en läkare får titta på. Väl på jobbet utfär-
das remiss som faxas iväg.

Jag kan inte riktigt lita på att det skall 
fungera så jag ringer till röntgen efter 
ett par dagar. Jo, det verkar klart. Skönt! 
Ringer anhöriga som ännu inte fått en 
kallelse. Ringer till röntgen som ger in-
formation om tid och plats som jag vi-
darebefordrar till anhöriga.

Undersökningen blev av
Det gick vägen! Patienten sövdes på mask 
liggandes på golvet. Undersökningarna 
blev utförda, blodprover togs och hon 
åkte direkt hem efter undersökningar-
na utan att passera bakavdelningen. Nu 
skall alla undersökningar och blodpro-

ver gås igenom. Hon har förstoppning, 
det verkar föreligga hypocalcemi, hjärtat 
är förstorat och hypofysen är mycket 
liten. Nya remisser behöver skrivas, till 
Endokrinolog och Kardiolog.

Min arbetsinsats hittills
Jag summerar min insats hittills: närma-
re 20 telefonsamtal och 5 remisser för att 
kunna hjälpa en patient med svår funk-
tionsnedsättning i sjukvården.
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ningen. Det behövs ”bara” ordnas med 
en ”bakavdelning” ifall det behövs extra 
tillsyn eller komplikationer uppstår i 
samband med undersökningarna.

Det är nu som problemen börjar…

Få till stånd en grundlig undersökning
Tio samtal senare, med koordinato-
rer, vårdavdelningar, bakjourer, narkos, 
röntgen med flera, där jag ömsom mötts 
av en vänlig och förstående röst och öm-
som av en skarpare sådan har jag ändå 
inte lyckats lösa en bakavdelning. Vad 
skall jag ta mig till? Ge upp hela idén 
med undersökningarna? Aldrig i livet! 
Jag måste ta strid för de svaga som inte 
kan göra sin röst hörd och min patient 
tillhör definitivt den kategorin.

Jag kan inte göra mer den dagen och 
får låta det bero över helgen. På måndag 
morgon ringer jag (i bilen på väg till job-
bet) ytterligare en vårdplatskoordinator 
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Edit Herterich är en av våra 
erfarna radiologer. Tillsammans 
med 35 kollegor för hon en dag-
lig dialog med våra remitt erande 
läkare. Den kontakten sporrar oss 
att  ständigt utveckla vårt kunnande 
och därmed befästa vår positi on 
som ett  av Sveriges ledande 
privata röntgenföretag. 

Läs mer på www.ptjrontgen.se. 
Välkommen att  (fortsätt a) 
remitt era ti ll oss!

Yrke: 
Radiolog

Annons


