
Nervskador i samband med
kirurgi toppar numera ersätt-
ningslistan hos Patientförsäk-
ringen, tidigare var det postope-
rativa sårinfektioner.

En typ av nervskador är de som upp-
står under narkos/anestesi på grund av
olika former av tryck från operations-
bord, arm- och benstöd samt självhål-
lande hakar. Sådana skador anmäls vid
alla typer av ingrepp i narkos, i samband
med kolorektala ingrepp tre till fyra
gånger per år. I en mindre del av fallen

är det fråga om en nervskada i armen, då
oftast lokaliserad i armbågshöjd. I be-
nen kan skadan uppstå på flera nivåer.

En speciell skadetyp uppstår vid
compartment-syndrom där orsaken till
cirkulationsrubbningen är långvarig
placering av benen i högläge. Vid flera
rektala ingrepp, t ex när man anlägger
bäckenreservoarer och mer radikala in-
grepp vid rektalcancer, är operationsti-
derna mycket långa. För att undvika
skador krävs då att man tar ner benen ur
stöden flera gånger under ingreppet.

Dessutom är det viktigt att polstring
mot arm- och benstöd görs korrekt och

att operatören och assistenten inte ut-
övar tryck mot någon extremitet.

Det finns också möjligheter att an-
vända pumpar som varierar trycket
kring benen. De har dessutom visats
kunna minska risken för trombos.

Tryck från benstöd
gav övergående nervskada
En tidigare frisk 57-årig kvinna ope-

rerades den 15 mars med en främre re-
sektion för en cancer (Dukes A) 10 cm
ovanför anus. Operationen gick normalt
och tog 2,5 timmar.

Postoperativt hade kvinnan svårt att
få igång tarmfunktionen och hon skrevs
ut först den 28 mars.

Vid återbesök tre veckor senare kla-
gade kvinnan över svaghet i vänster un-
derben och man konstaterade en partiell
peroneuspares. Läkaren misstänkte att
förlamningen hade orsakats av tryck
mot peroneusnerven från benstödet.
Kvinnan blev snabbt bättre och var i juli
helt återställd.

Bedömningen blev att skadan var er-
sättningsbar enligt försäkringsvillkoren
eftersom den kunde ha förhindrats med
bättre polstring av benstödet. Kvinnan
fick en mindre ersättning för sveda och
värk, men skadan ansågs inte ha för-
längt den arbetsoförmåga som grund-
sjukdomen hade orsakat.

Det här är den vanligaste skadetypen
vid rektalkirurgi. Symtomen brukar
vara mer uttalade men prognosen är i re-
gel god. Utom att polstra ordentligt är
det viktigt att se till att operatören eller
assistenten inte »hänger över» benet. 

Skadad av skänkeln
i självhållande hake
En 60-årig man hade sedan en tid

haft förstoppning och smärtor till väns-
ter i buken. Röntgen visade en cancer i
sigmoideum. 

Den 18 juni gjordes genom ett vän-
stersidigt växelsnitt en sigmoideumre-
sektion. Operationen tog två timmar
och en kvart och gick bra. 

Nästa dag hade patienten svårt att
stödja på vänster ben. Man fann att han
var svag i knästräckarna, att patellare-
flexen var upphävd samt att sensibilite-
ten i nervus femoralis utbredningsom-
råde var nedsatt. Neurologkonsult fast-
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NERVSKADOR VID
REKTALA OPERATIONER

Konsortiet för patientförsäkring,
som fungerat sedan 1975, upphörde
vid årsskiftet 1994/95 och försäk-
ringsgivare för landstingens vårdin-
rättningar blev i stället Landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).
Bolaget ägs av landstingen och de tre
landstingsfria kommunerna Göte-
borg, Malmö och Gotland.

Privata vårdgivare, bl a läkare,
sjukgymnaster och naprapater, har
tecknat patientskadeförsäkring hos
enskilda försäkringsbolag på traditio-
nellt sätt.

Dessa förändringar berodde på att
man var tvungen att anpassa sig till
den nya konkurrenslagstiftningen.

Missnöjd kan överklaga
Landstingens ömsesidiga försäk-

ringsbolag har givit uppdraget att re-
glera personskador till Personskade-
reglering AB (PSR). Dit skickas an-
mälan om behandlingsskada i vården.
Där utreder man om det är fråga om
ersättningsbar skada samt storleken
på en eventuell ersättning.

För den medicinska bedömningen
får man hjälp av ett 30-tal läkare från
olika specialiteter knutna till Person-
skadereglering och vid behov från spe-
ciellt utvalda medicinskt sakkunniga.

Den som är missnöjd med resulta-
tet av företagets utredning kan över-
klaga till Patientskadenämnden. Den-
na består av ordförande (lagman), en
medicinsk expert, representanter för
sjukvårdshuvudmännen samt leda-
möter som företräder patientintressen
(ofta riksdagsmän). Sammanlagt sju
personer och lika många ersättare.

Antalet ärenden som passerar
nämnden har ökat kraftigt under sena-
re år, nu är det ungefär 600 på ett år. I
knappt 10 procent av ärendena föror-
dar nämnden en ändring av Person-
skadereglerings bedömning.

Ny patientskadelag
Alltsedan 1975 har patientförsäk-

ringen varit frivillig för vårdgivarna.
Från den 1 januari 1977 träder emel-
lertid en ny patientskadelag i kraft.
Den innebär skyldighet för samtliga
vårdgivare att försäkra sig mot pati-
entskador i hälso- och sjukvården. 

Lagen kommer i allt väsentligt att
bygga på den nuvarande försäkring-
ens ersättningsbestämmelser. En för-
ändring är dock att det införs en skyl-
dighet att ersätta även psykiska ska-
dor.

Lars Räf

Var och hur avgörs
patientförsäkringsärenden?
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Diagnosen bröstcancer utlöser ofta
en livskris som kvinnan måste få hjälp
med att bearbeta. Detta är något som
uppmärksammats i ett flertal studier [1-
4]. Men inte bara kvinnans liv förändras
– hela familjen påverkas när någon
drabbas av cancer. Ofta mår mannen
minst lika dåligt som patienten och är
även han i behov av psykologiskt stöd
[2, 5, 6].

Vid bröstmottagningen på Huddinge
sjukhus erbjuds alla bröstcanceropere-
rade patienter möjligheten att delta i
speciella stöd- och informationsgrup-
per en till tre månader efter operations-
tillfället. Patienterna träffas vid sex oli-
ka tillfällen. Bröstmottagningen erbju-
der de bröstcancerdrabbade kvinnorna
att ta med sig sina män till läkarbesö-
ken, vilket de ofta utnyttjar. Särskilt gäl-
ler detta i samband med diagnosbeske-
det och den konferens då kvinnan får
beskedet om efterbehandling.

För att förbättra stödet och informa-
tionen till männen inbjöds männen till
de kvinnor som deltagit i våra bröst-
grupper till en anhörigträff enbart för
make/sambo några månader efter att
kvinnorna blivit opererade. Genom in-
satser riktade till männen hoppades vi

att dessa även skulle få bättre förutsätt-
ningar att stötta sin maka/sambo. 

Anhörigträffar
Under våren 1994 till våren 1995 har

vi genomfört sammanlagt fem anhörig-
träffar, 35 män deltog i verksamheten. De
män som så önskade kunde delta ano-
nymt. Ingen registrering har skett. Vi har
träffat männen under 1,5 till 2,5 timmar.

Träffen har inletts med att en kirurg
har informerat om vad bröstcancer är,
kirurgisk behandling, strål- och cytosta-
tikabehandling. En sjuksköterska har
redogjort för hormonell behandling in-
klusive biverkningar, och bröstmottag-
ningens kurator har belyst konsekven-
serna av att få ett cancerbesked för kvin-
nan och hennes familj samt skillnaden
mellan kvinnors och mäns sätt att reage-
ra vid kriser. Därefter har männen fått
ställa frågor och givits möjlighet att ut-
byta erfarenheter med varandra.

Syftet med vår undersökning har va-
rit att utröna om männen anser att de
haft någon nytta av att delta i anhörig-
grupperna.

METOD OCH MATERIAL
Undersökningen baseras på en post-

enkät till bröstcanceropererade kvin-
nors män. Den genomfördes mellan
juni och augusti 1995. Eftersom män-
nen varit anonyma och inte registrerats
fanns ingen självklart definierad popu-
lation. Vi utgick därför från de kvinnor
som deltagit i vår gruppverksamhet un-
der tiden hösten 1993 till hösten 1994.
Enkäten bestod av frågor angående dels
kontakten och synpunkter på bröstmot-
tagningen, dels anhörigträffarna.

Av sammanlagt 49 utsända enkäter
har 32 besvarats, varav 22 har besvarats
av män som deltagit i anhörigträffarna
och 10 av män som inte deltagit. Efter-
som högst 27 av de män som deltagit i
anhöriggrupperna fått enkäten vet vi
med säkerhet att svarsfrekvensen i denna
grupp är minst 79 procent (22/27). Svars-
frekvensen bland de män som inte delta-
git i anhörigträffarna är däremot låg.

Betydelsefulla träffar
Det intressanta i enkäten är framför

allt svaret på frågan vad anhörigträffar-

GLÖM INTE MÄNNEN! 
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När kvinnan får bröstcancer
drabbas mannen av minst lika
stor oro som hon och är i behov
av psykologiskt stöd. Grupp-
samtal i anhörigträffar ökar
hans förståelse för patientens si-
tuation och reaktioner samtidigt
som mer kunskap gör att hans
egen oro minskar.

ställde en lesion av nerven men bedöm-
de att prognosen var god. Patienten för-
bättrades långsamt men var tvungen att
gå med käppar i ett år.

Kirurgen höll för troligt att nervska-
dan hade uppstått genom tryck av ena
skänkeln på den självhållande haken
(Permanhake).

Försäkringsbedömningen blev att
tryck av den självhållande haken kan
förhindras om den appliceras korrekt.
Därför var patienten berättigad till er-
sättning.

Hans invaliditet uppskattades till 10
procent och han fick även ersättning för
sveda och värk samt för förlängd sjuk-
skrivning under ett år.

Åtta timmar i benstöd 
En 31-årig man hade haft ulcerös co-

lit i 10 år. Den medicinska behandling-
en sviktade så man beslöt att göra en
proktokolektomi och anlägga en bäck-
enreservoar.

Vid operationen den 8 oktober hade
man svårt att dra ner J-reservoaren mot
anus och ingreppet tog därför åtta tim-
mar. Under hela den tiden låg mannen i
benstöd.

Nästa dag klagade han över smärtor
i höger ben. Man konstaterade att vaden
var spänd och att känseln var nedsatt i
nedre hälften av underbenet. Genom två
9–12 cm långa snitt öppnades samtliga
fyra compartment. Muskulaturen var
spänd men inte nekrotisk. Snitten läm-
nades öppna. Den 16 oktober gjordes
sekundärsutur.

Betydande värk
i flera månader
Flera månader efteråt hade patienten

betydande värk i benet och foten, sär-
skilt när han gick, samt nedsatt känsel
på fotens lateralsida. Han var under fle-
ra månader tvungen att ta smärtstillan-
de tabletter.

Ett halvår efter operationen hade
smärtorna försvunnit och det kvarstod
hyperestesi i foten samtidigt som han
hade vissa obehag när han gick.

Försäkringsbedömningen blev att
om benen hade tagits ner ur benstöden
en eller flera gånger under den långa
operationen så borde skadan inte ha
uppstått. Därför fick patienten ersätt-
ning för kvarstående besvär motsvaran-
de en invaliditet på 7 procent samt för
»olägenheter».

Den här typen av skada i samband
med rektalkirurgi har anmälts en gång
per år till Patientförsäkringen. Den kan
få mycket allvarliga konsekvenser för
patienten.

Genom att man i det här fallet snabbt
åtgärdade tryckstegringen i underbenet
kunde en svår nerv- och muskelskada
förhindras.

Lars Räf 


