
ANONYMISERING TIL AKTINDSIGT <****> 

 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge 1 for 

hendes behandling af <****> den 16. oktober 2011 ved telefonkonsultation i Afde-

ling <****> i Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. 

 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge 2 

for hans behandling af <****> den 16. oktober 2011 i Afdeling <****> i Region 

<****>, da vagtlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. 

 

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har 

handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er 

udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som 

den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om 

patienten har modtaget den bedst mulige behandling. 

 

KLAGEN 

 

Der er klaget over følgende: 

 

1. At <****> ikke modtog en korrekt behandling hos vagtlæge 2, Afdeling <****> i Region 

<****>, den 16. oktober 2011 kl. 18.25. 

 

Klager har blandt andet anført, at <****> i løbet af meget få timer havde fået mere end 40 

grader i feber, og at han hyperventilerede, hvilket vagtlægen blev gjort bekendt med. Vagtlæ-

gen undersøgte <****> for nakkestivhed, lyttede på hans lunger og podede ham i halsen, 

hvorefter han konstaterede, at der ikke var noget alvorligt galt med <****>, men at han hav-

de fået influenza. Videre har klager anført, at det ikke burde være svært at stille diagnosen 

meningitis, og at vagtlægen burde have foretaget flere undersøgelser. Endelig har klager an-

ført, at <****> døde af meningitis under fem timer senere.     

 

2. At <****> ikke modtog en korrekt behandling hos vagtlæge 1, Afdeling <****> i Region 

<****>, ved telefonkonsultation den 16. oktober 2011 kl. 22.45. 

 

Klager har blandt andet anført, at <****> i løbet af aftenen fik det værre, og at han havde 

tydelige pletter over hele kroppen. Videre har klager anført, at <****>s mor ringede til vagt-

lægen og forklarede, hvor dårligt <****> havde det, men at vagtlægen oplyste, at der ville gå 

et par timer, inden der kunne komme en vagtlæge. Klager har videre anført, at vagtlægen 

burde have oplyst <****>s mor om, at hun skulle ringe 112 og tilkalde en ambulance. Endelig 

har klager anført, at <****> døde ca. 15 minutter senere af meningitis. 

 

BEGRUNDELSE 



 

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.  

 

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt 

Den 16. oktober 2011 kl. 17.24 kontaktede <****>s mor telefonisk Afdeling <****> i Region 

<****>, fordi <****> havde høj feber, kastede op, havde smerter i det ene håndled og hy-

perventilerede. Det blev aftalt, at <****> skulle komme til konsultation hos Afdeling <****> i 

By <****>. 

 

Den 16. oktober 2011 kl. 18.25 kom <****> sammen med sin mor til konsultation i afdeling 

<****>, hvor han blev undersøgt af vagtlæge 2. <****> hyperventilerede, men bortset fra 

påskyndet vejrtrækning var der normal lungestetoskopi, og han var ikke nakkestiv. <****> 

havde hævede mandler, og ondt når han skulle synke. Der blev lavet undersøgelse for gruppe 

A streptokokker, som var negativ. Vagtlæge 2 gav <****> råd og afsluttede ham. 

 

Det fremgår af vagtlæge 2s udtalelse til sagen, at <****> ved undersøgelsen var vågen, og at 

der var en normal kontakt, og at <****> samarbejdede normalt til undersøgelsen. Vagtlæge 2 

undersøgte <****>s mundhule og fandt ikke blødninger i slimhinderne. I forbindelse med lun-

gestetoskopien fandt vagtlæge 2 ingen hudforandringer på overkroppen. Da vagtlæge 2 ved 

undersøgelsen ikke fandt mistanke om meningitis eller sepsistilstand med koagulationsforstyr-

relser, opfattede han sygdomsbilledet som influenzalignende tilstand. Han gav <****> besked 

om at henvende sig igen ved ændring eller forværring af tilstanden. 

 

Det fremgår af klagen, at <****> inden for ca. et halvt døgn gik fra at være feberfri til at ha-

ve en temperatur på 40,6 grader, samtidig med at han havde en meget dårlig almen tilstand, 

hvilket gjorde det meget sandsynligt, at der var tale om meningitis og ikke virus. Videre frem-

går det af klagen, at vagtlægen burde have taget en blodprøve af <****> (et prik i fingeren), 

hvilken inden for ganske få minutter ville kunne have fastslået, om det var tale om bakterie 

(meningitis) eller virus (influenza). 

  

Disciplinærnævnet kan oplyse, at feber hos børn er et symptom, der kan komme i forbindelse 

med en lang række af sygdomme, oftest i forbindelse med ufarlige virusinfektioner. Ved den 

objektive undersøgelse vil man søge efter lokale tegn på infektion. Hvis der ikke er andre 

symptomer, og patienten ikke er alment påvirket, vil man oftest give råd om observation. 

 

Videre kan disciplinærnævnet oplyse, at meningitis er en betændelse i hjernehinderne, der kan 

begynde som en almindelig virusinfektion, men som kan udvikle sig i løbet af meget kort tid, 

det vil sige indenfor timer. De klassiske symptomer på meningitis er feber, hovedpine, kvalme, 

opkastninger, nakke- og rygstivhed. Andre fund kan være småblødninger i huden på størrelse 

med knappenålshoveder (petekkier) eller større blødninger med diameter over 10 mm (ekky-

moser). Mistanke om meningitis bør føre til omgående indlæggelse med udrykning. 

 



Endelig kan disciplinærnævnet oplyse, at der normalt ikke er mulighed for undersøgelse af 

blodprøver i afdeling <****>s konsultationer. 

 

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at vagtlæge 2 udførte en relevant undersøgelse af 

<****>, og at det var relevant, at vagtlægen undersøgte ham for nakke-rygstivhed.  

 

Det er videre disciplinærnævnets opfattelse, at det ikke var under normen, at vagtlæge 2 ikke 

fik mistanke om meningitis eller andre faresignaler ved sin undersøgelse af <****>. 

 

Det er på denne baggrund disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge 2 handlede i overens-

stemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af 

<****> den 16. oktober 2011 i Afdeling <****> i Region <****>.  

   

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt 

Den 16. oktober 2011 om aftenen fik <****> det værre, og hans mor ringede kl. 22.45 til 

Afdeling <****> i Region <****>, hvor hun talte med vagtlæge 1. 

 

Disciplinærnævnet kan oplyse, at denne telefonsamtale som fast praksis blev optaget som lyd-

fil, og at disciplinærnvænet har renskrevet denne lydfil, og at den indgår i behandlingen af sa-

gen. 

 

<****>s mor oplyste vagtlæge 1 om, at <****> havde nogle brune pletter over hele krop-

pen, værst ved hovedet og på kroppen, det lignede næsten brune leverpletter, der skete ikke 

noget, hvis hun trykkede på pletterne, og de lignede ikke blødninger i huden, måske en eller 

anden allergisk reaktion. <****> havde det meget dårligt, pletterne stak i kroppen, og han 

kunne næsten ikke være nogen steder, han hyperventilerede, og hans fødder var iskolde. 

<****>s mor oplyste, at hun ikke kunne tage nogen steder med ham, og han piskede rundt. 

Vagtlæge 1 bestilte et besøg af en vagtlæge til <****> og oplyste om, at der ville gå nogle 

timer. Videre gav vagtlæge 1 råd om, at <****>s mor skulle hjælpe ham med hans hyperven-

tilation. 

 

Inden vagtlægen nåede at komme frem til <****>, døde han. 

 

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at på baggrund af den beskrivelse, som <****>s mor 

gav, burde vagtlæge 1 have fået mistanke om ekkymoser som tegn på blodforgiftning (me-

ningokok sepsis). Ved denne vurdering har disciplinærnævnet lagt vægt på, at <****> var 

meget dårlig, at det tidligere var oplyst, at han var højfebril, og at han nu havde udviklet bru-

ne pletter over hele kroppen, der ikke svandt ved tryk. 

 

Det er derfor videre disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge 1 burde have indlagt <****> 

direkte med udrykning. 

 



Samlet finder disciplinærnævnet, at vagtlæge 1 handlede under normen for almindelig aner-

kendt faglig standard ved sin behandling af <****> den 16. oktober 2011 ved telefonkonsul-

tation i Afdeling <****> i Region <****>. 

 

ooo00ooo 

 

Kommentarer fra Klager <****> af den 26. september, samt fra vagtlæge 1 af den 19. okto-

ber og den 23. oktober 2012 er indgået i disciplinærnævnets vurdering af sagen. 

 

LOVGRUNDLAG 

 

Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksom-

hed 

§ 17: En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittig-

hedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. 

 

Bekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som 

ændret ved lov nr. 706 af 25. juni 2010: 

§ 2. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. §§ 13-16, behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedsper-

soners sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-7 og 9 med undtagelse af klager, 

hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Nævnet kan ikke behandle en klage, hvis den 

sundhedsfaglige virksomhed, klagen vedrører, er omfattet af en klage efter § 1, medmindre Patientombuddet i anled-

ning af klagen efter § 1 har udtalt kritik af sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed. 

§ 2 a. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler sager om sundhedsfaglig virksomhed indbragt af Sundhedssty-

relsen eller Lægemiddelstyrelsen i tilfælde, hvor vedkommende styrelse finder, at der kan være grundlag for kritik af 

eller sanktion over for personer omfattet af § 2, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 2, stk. 2. 

§ 3. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgiver i sager efter §§ 2 og 2 a en udtalelse om, hvorvidt sundhedsperso-

nens sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundheds-

lovens kapitel 4-7 og 9. Nævnet kan herunder udtale kritik med indskærpelse eller søge iværksat sanktioner. 

 

 


