
Ingen fälld
trots att ett
»allvarligt fel
uppenbarligen
har begåtts»
Patienten hade en stor

tamponad kvarglömd i ma-
gen. Han led och drabbades
av depressioner. Flera läkare
hade vårdat mannen. Ingen
kändes dock vid tampona-
den. 

Både Socialstyrelsen och
Ansvarsnämnden konstate-
rade att ett allvarligt fel hade
begåtts. Men ingen fälldes.
(HSAN 2104/94) 

Den 69-årige mannen ge-
nomgick den 15 mars 1994 en
radikal prostatektomi. Posto-
perativt utvecklades ett infek-
terat hematom i operationsom-
rådet. Sårhålan öppnades den
15 april och abscessen dränera-
des. Trots dränage, spolningar
och upprepade omläggningar
läkte inte hematomet.

Vid en undersökning i okto-
ber fann man på vårdcentralen
en sårtamponad av gasväv i
botten av såret. Tamponaden,
som inte var försedd med rönt-
gentråd, var 64 cm lång och
4–5 cm bred.

I sin anmälan uppgav man-
nen att han under det halvår
som infektionen varade vid fle-
ra tillfällen lades in akut. Sår-
vård ägde rum dagligen.

Skadan hade orsakat honom
onödigt och långt lidande samt
upprepade depressioner.

Under perioden vårdades
mannen på såväl kirurg- som
infektions- och medicinklini-
ken. 

En lång rad läkare och en
avdelningschef yttrade sig till
Ansvarsnämnden (vi tar inte
med alla i vår redovisning av
fallet). Alla bestred att de gjort
något fel.

Dokumentationen
hade inte sparats
Från kirurgkliniken upp-

gavs att man inte hade sparat
operationsjournaler och check-
listor från ingreppen den 15
mars respektive den 15 april.
Enligt rutinerna kastades hand-
lingarna efter tre månader.

Från kliniken kom även föl-
jande uppgifter i olika yttran-
den:

Överläkare 1, som gjorde
det första ingreppet och som
sju månader senare avlägsnade
tamponaden ur patienten, upp-
gav att han inte hade använt nå-

gon gasvävstamponad – var-
ken vid operationen eller sena-
re vid omläggningar av såret.

När han avlägsnade tampo-
naden konstaterade han att den
fanns på 6–7 cm djup. Den
hade alltså legat under buk-
väggsnivå extraperitoniellt och
måste sålunda ha funnits innan
återbesöket på kirurgmottag-
ningen den 4 maj. Då hade man
nämligen funnit en fri granula-
tionsyta i botten på hela såret. 

Det fanns ingen möjlighet
att efter det datumet föra in en
tamponad med det djupet, häv-
dade överläkaren.

Den läkare som gjorde det
andra ingreppet sade att en stor
abscesshåla evakuerades. Nå-
gon främmande kropp såg han
inte. När och hur gasvävskom-
pressen hamnat i operations-
såret var okänt för honom. 

Överläkare 2 uppgav att
varken efter den första opera-
tionen eller vid senare vård den
7–11 april hade någon tampo-
nad lagts in i såret.

»Svårt svära
sig helt fri»
Därefter vårdades patienten

på infektionskliniken till den 2
maj. Där menade  chefsöverlä-
karen att det i ett fall som detta
med ett uppenbart fel, som sä-
kerligen berodde på den
mänskliga faktorn, var svårt för
någon att helt svära sig fri.

Han hävdade dock att tam-
ponering på djupet av ett infek-
terat sår med hjälp av gasväv
var helt emot klinikens sår-
vårdsprinciper. Allt talade där-
för emot att tamponaden lagts
in där.

Den patientansvarige läka-
ren sade att patienten överförts
till kliniken på grund av att od-
lingar visat växt av Enterococ-
cus faecium. Patientens all-
mäntillstånd var gott, men drä-
naget fungerade allt sämre.

Mannen opererades den 15
april. Efter renspolning anla-
des två dränageslangar och en-
ligt operationsberättelsen »tre
fuktade op-dukar».

Den 18 april när den patien-
tansvarige läkaren träffade pa-
tienten var det yttre sårförban-
det redan avtaget. Ytligt i såret
togs en stor kompress bort, dju-
pare i såret ytterligare en lång
blodig tamponad. Någon ytter-
ligare kompress eller tampo-
nad fann han inte. 

Eftersom det i operations-
berättelsen hade talats om tre
kompresser och han själv bara
hade hittat två kontaktade han

operatören. Denne uppgav att
han lagt två kompresser i såret
och en tredje täckande utvän-
digt.

Det fortsatta förloppet var
tillfredsställande och gav ald-
rig någon anledning att miss-
tänka någon komplicerande
faktor som en kvarlämnad
kompress, hävdade läkaren. 

De närmaste dagarna var
patienten hemma och såret la-
des om av distriktssköterskan.

»Någon tamponad
lades aldrig in»
Den 12–24 maj vårdades

patienten på medicinkliniken
på grund av lungemboli. Under
den tiden lades hans sår om
med dagliga inläggningar av
kompresser.

Där sade chefsöverläkaren
att någon tamponad aldrig la-
des in. På omläggningsvagnen
fanns inga kompresser större
än 7×10 cm och några tampo-
nader fick inte sköterskor lägga
in utan läkares medverkan.
Gasvävtamponaden kan såle-
des omöjligen ha lagts in på
medicinkliniken, menade
chefsöverläkaren.

Distriktsläkaren vid vård-
centralen hade tidigare träffat
patienten och mötte honom
igen den 5 september 1994.
Han uppgav bl a följande:

Såret vätskade och luktade
illa. Han misstänkte att det
möjligen kunde finnas en
»främmande kropp», men kun-
de inte lokalisera någon sådan. 

Han själv och distriktskö-
terskan gjorde därefter dagliga
omläggningar av såret.

Hittade kompress
djupt i fettvävnaden
Den 4 oktober hittade han

via en fistelgång från såret på
djupet i buken en kompress.
Han kunde inte själv ta bort
kompressen eftersom patien-
ten fick mycket ont när han för-
sökte få loss den. Den togs i
stället bort på kirurgkliniken
nästa dag.

Distriktsläkaren underströk
att kompressen fanns i buken
på djupet i fettvävnaden. Den
sårhåla som kompressen låg i
var alltså betydligt djupare än
den sårhåla som distriktsskö-
terskorna lagt om sedan den 3
maj.

Fallet har prövats av Social-
styrelsen, som konstaterade att
ett allvarligt fel hade begåtts.
Det var mycket anmärknings-
värt att man inte fullgjort de
gällande föreskrifterna om do-

kumentation av vården som pa-
tienten fått.

Socialstyrelsen menade att
det inte gick att utröna vare sig
händelseförloppet eller an-
svarsfrågan. 

Ansvarsnämnden konstate-
rade att operationsjournaler
och checklistor från operatio-
nerna i mars och april inte hade
sparats, något som försvårat ut-
redningen av fallet. (Rutinerna
har nu ändrats på sjukhuset).

Av patientjournalerna i öv-
rigt saknades uppgifter om in-
läggning av den aktuella tam-
ponaden.

»Ett allvarligt fel har up-
penbarligen begåtts» sade An-
svarsnämnden och fortsatte:

»Genom utredningen är
dock inte visat när och av vem
tamponaden anbringats. Det är
således inte utrett vem som fe-
lat. Utredningen ger därför inte
stöd för kritik . . .» •

Två varnade:

Väntade för
länge med att
förlösa kvinnan
En överläkare och en

barnmorska har av Ansvars-
nämnden varnats för allvar-
liga felbedömningar i sam-
band med en förlossning.
(HSAN 98/95)

Den 21-åriga förstföders-
kan kom till förlossningen med
misstänkt havandeskapsför-
giftning.

Dagen därpå sattes förloss-
ningen igång och vid klockan
19.00 på kvällen startade värk-
arbetet.

Kurvorna från fosteröver-
vakningen var utan anmärk-
ning fram till 01.30 men börja-
de sedan att bli patologiska.
Från klockan 04.00 var CTG-
kurvan mycket gravt patolo-
gisk.

Överläkaren tillkallades
05.45. Han bedömde att för-
lossningen var nära.

Klockan 06.45 tillkallades
han igen, nu av den pågående
barnmoskan som fann över-
vakningskurvan gravt patolo-
gisk.

Överläkaren försökte först
förlösa kvinnan med sugklocka
men misslyckades. Klockan
07.29 gjordes ett katastrofsnitt.
Barnet var dött.

Socialstyrelsen anmälde
överläkaren och barnmorskan
som tjänstgjorde under natten.
Styrelsen menade att överläka-
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