
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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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?


