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Efni: Rökstuðningur varðandi hvaða vanrækslu eða mistök hafa átt sér stað við veitingu 

heilbrigðisþjónustu á Landspítala í tilviki mínu. Svar við bréfi yðar dags. 9. 11. 2010. 

Í læknabréfi Einars Más Valdimarssonar dags. 16.09.2010 stílað á heimilislækni er 

sjúkrasagan mín rakin frá innlögn þann 4. 5. 2010. Ég geri eftirfarandi athugasemdir við það 

sem þar kemur fram:  

1. “þ. 7.5. er framkvæmd ómskoðun af hjarta...... Reiknaður lungnaslagæðarþrýstingur 

35-38 mm/Hg eða aðeins hækkaður....  Aðeins hækkaður blþr. Í lungnaslagæð gæti 

bent til t.d. lungnaembolíu, en það virðist ekki vera nein klínik þar um”.  Síðan segir: 

“Ofangreind rannsókn er framkvæmd á föstudagseftirmiðdegi og skýrir það trúlega 

að blóðþynning með Fragmin er sett inn á mánudegi 10.5. Það kom ekki að sök 

þ.e...... 

Lýsing þessi og setningin “það kom ekki að sök” gefur til kynna að þetta hafi verið 

óeðlileg afgreiðsla og ástæðan sem gefin er þykir mér harla ólíkleg og ósannfærandi. 

Samkvæmt mínu minni var mér sagt þann 7. 5. að rannsóknirnar hefðu ekki sýnt óeðlilega 

niðurstöðu en þann 10.5. var mér sagt að þeir hefðu fyrir tilviljun skoðað myndirnar aftur 

og þá hefði embolía sést og þá var byrjað að gefa mér Fragmin. Í framhaldi af þessari 

lýsingu í kjölfar setningarinnar “það kom ekki að sök” kemur lýsing á endurteknum 

blóðtappa í höfði sem var miklu alvarlegri en sá fyrri. Ég fékk bæjarleyfi til að fara út að 

borða með vinkonu minni þetta kvöld áður en seinna áfallið dundi yfir.  því spyr ég:  

A. Hefði lyfjameðferðin hafist á réttum tímapunkti þ.e. 7.5. hefði það haft áhrif á

alvarleika þess eða jafnvel komið í veg fyrir seinni tappann?
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B. Fyrst það lá ljóst fyrir að um blóðtappa í lunga var að ræða hefði ekki verið 

skynsamlegt að ég væri ekki að fara bæjarferð undi þeim formerkjum? Engin 

lagði það til að ég ætti frekar að halda mig inni á deildinni og minnka þannig 

áhættu á frekari töppum. Hefði það ekki verið fagleg vinnubrögð? 

C. Hér eru mistök viðurkennd en fullyrt að það hefði ekki haft afleiðingar, skiptir 

það máli hversu alvarlegar afleiðingar verða af völdum mistaka? Er ekki rétt að 

við því sé brugðist á viðeigandi, sanngjarnan hátt? Það var ekki gert, þögnin var 

alsráðandi og ég þarf nú sjálf að standa í þessu ljóta máli. Menn fóru í mikla 

vörn er ég gaf til kynna með óþægilegum spurningum að ég væri ekki alveg sátt 

við gang mála og töldu greinilega að ég ætti ekki að velta þessu fyrir mér “allir 

væru að gera sitt besta”. Sem sagt þöggun af verstu sort.  

2. Aldrei voru haldnir fjölskyldufundir né aðstandendum gerð grein fyrir stöðu mála og  

niðurstöðum rannsókna. Það var eitt af því fyrsta sem ég óskaði eftir en var ekki gert 

fyrr en á Grensásdeild var komið. Skráður aðstandandi fór einnig fram á fund sem 

varð aldrei á Taugalækningadeildinni. Eins og fram kemur í læknabréfinu “Að kvöldi 

10.5. versnar cerebral ástand sj. Hún verður farræn, sljó, eins og framtakslaus og ekki 

alveg með á nótunum (cognitiv eink)”. Aðstandendur voru ekki látnir vita af versnandi 

ástandi en áttuðu sig á því þegar þeir komu í heimsókn til mín á deildina með 

tilheyrandi vonbrigðum og áhyggjum.  Skilaboðum um að hafa samband við þau var 

ekki svarað. Teljast þetta fagleg vinnubrögð? 

3. Síðasta setning læknabréfsins “Eins og venja er var sj. upplýst á dagl. stofugangi um 

ástæður eink. og niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar voru í leit að orsökum 

veikindanna”. Í ljósi þess hvers eðlis og alvarleika veikindanna og lýst er í 

læknabréfinu m.a. fullyrt að ég hafi ekki verið “með á nótunum” tel ég að hér hafi 

réttur minn verið alvarlega brotinn þar sem ég hef líklega ekki verið fær um að 

meðtaka og tileinka mér þessar upplýsingar og engin aðstandanda gert kleift að vera 

viðstaddur og gæta hagsmuna minna (sjá lög um réttindi sjúklinga nr. 74-1997). Telst 

þetta faglegt?  
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Að lokum, í niðurlagi og samantekt læknabréfsins kemur fram: “Fyrir tilviljun fannst embolia 

í h.lunga”.  Hvernig er hægt að segja svona? Er starfsemi Landspítalans tilviljunarkennd, er 

LSH ekki Háskólasjúkrahús?  

Það er von mín að viðbrögð sem ég fæ við þessu máli, verði til þess að endurvekja traust mitt 

á heilbrigðisþjónustunni.  

             
     ________________________________ 

      Auðbjörg Reynisdóttir
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