
Erinran:

Ställde diagnos
på bristfälligt
underlag
– missade
appendicit
Läkaren underlät att un-

dersöka den 12-åriga flickan
och ställde sin diagnos på ett
bristfälligt underlag. Han
missade därför att flickan
hade appendicit. För det har
han av Ansvarsnämnden till-
delats en erinran. (HSAN
1249/96)

Flickan kom med sin pappa
till akutmottagningen. Man re-
gistrerade att hon hade urin-
vägsbesvär och hon togs om
hand av jourhavande distrikts-
läkaren. Ett urinsediment visa-
de U-Ery 0–2 per synfält, U-
Leuko 3–7 per synfält, U-Hyal
0–1 per synfält samt rikligt
med bakterier.

Läkaren ställde utifrån un-
dersökningsresultaten diagno-
sen urinvägsinfektion och ordi-
nerade Lexinor.

Opererades akut
Sex dagar senare kom flick-

an tillbaka till akutmottagning-
en med buksmärtor och hög fe-
ber, 39,8 grader. Hon operera-
des akut och man fann en nek-
rotiserad appendix och perito-
nit.

Hon vårdades därefter tio
dagar på sjukhuset. Efter sex
veckor var hon ännu inte helt
återställd.

Socialstyrelsen anmälde lä-
karen. Denne hade i journalen
skrivit att flickan hade tillta-
gande sveda vid miktion och
täta urinträngningar samt all-
männa förkylningssymtom de
senaste dagarna.

Enligt uppgifter från föräld-
rarna hade man åkt till sjukhu-
set med flickan för att hon hade
kraftiga buksmärtor och feber.

Men läkaren hade inte an-
tecknat något bukstatus eller
feber. Han ställde diagnosen
urinvägsinfektion med stöd av
urinundersökningen och en
kortfattad anamnes.

Under de följande 4–5 da-
garna hade flickan, enligt
föräldrarna, många diaréer och
buksmärtor. Hon hade hög fe-
ber och opererades akut med en
perforerad appendix och rikligt
med pus i buken.

Socialstyrelsen pekade på
att det fanns betydande skillna-
der mellan föräldrarnas be-

skrivning av sjukdomsförlop-
pet och hur läkaren hade for-
mulerat sig i journalen. Det
forsatta förloppet gav mer stöd
för föräldrarnas version än för
läkarens.

Socialstyrelsen ansåg att
den första undersökningen av
flickan var så bristfällig att den
inte kunde ligga till grund för
diagnosen urinvägsinfektion
än mindre utesluta någon an-
nan allvarlig buksjukdom.

Man hade inte tagit febern,
inte palperat buken. Det fanns
ingen anamnesuppgift om
eventuell menstruation eller
andra gynekologiska besvär
som skulle ha kunnat påverka
tolkningen av urinsedimentet.

Läkaren menade att det vid
anamnesupptagningen inte
hade kommit fram någon bild
av feber och buksmärtor utan i
stället symtom relaterade till
miktion. Han hade då inte tyckt
att det var nödvändigt att »ut-
sätta flickan för fullständig un-
dersökning i uteslutande syfte,
vilket jag borde ha gjort».

Ansvarsnämnden ansåg att
det var fel av läkaren att inte
undersöka flickan samt att stäl-
la diagnos på ett så bristfälligt
underlag. •

Erinran:

Ordinerade
antibiotika
per telefon
till man med
testikelcancer
En distriktsläkare har av

Ansvarsnämnden fått en er-
inran för sin handläggning
av en man med testikelcan-
cer, bl a ordinerade han per
telefon antibiotika utan före-
gående undersökning. HSAN
1976/96)

Den 27-årige mannen kom
till distriktsläkaren den 26 feb-
ruari för att han i några vec-
kor märkt en ömmande knöl i
övre kanten på vänster testikel.
Den bedömdes vara ett ofarligt
spermatocele och mannen fick
ett lugnande besked.

I ett telefonsamtal med lä-
karen den 1 juli berättade man-
nen att knölen hade blivit stör-
re och ömmande sedan i maj.

Läkaren ordinerade per telefon
antibiotika mot det han bedöm-
de vara en infektion.

Den 12 juli kom mannen till
mottagningen igen. Testikeln
var fortsatt öm och svullen.
Den var nu dubbelt så stor som
den högra testikeln och hård.

Mannen remitterades till en
undersökning med ultraljud –
den visade att han hade testi-
kelcancer.

Mannen anmälde distrikts-
läkaren för feldiagnostisering.
Han uppgav bl a att det senare
visade sig att han också hade en
metastas under ena njuren.

Han hade opererats och fått
behandling med cytostatika.
Med stor sannolikhet kommer
han att bli steril och drabbas av
bestående hörselnedsättning,
hävdade han.

Pressad situation
Distriktsläkaren har bestritt

att han skulle ha gjort något fel.
Han uppgav att han vid det
första undersökningstillfället i
februari inte hade haft någon
anledning att misstänka något
annat än spermatocele. Någon
röntgeundersökning hade inte
diskuterats då.

När patienten hörde av sig
den 1 juli och hade mycket ont
var situationen pressad på mot-
tagningen eftersom det var se-
mestertider. Då misstanken var
ganska stor att det rörde sig om
en infektion fick patienten anti-
biotika per telefon utan under-
sökning. Detta var ju olyckligt
och ledde till en fördröjning på
tio dagar, menade läkaren.

Han underströk att han hade
uppmanat patienten att ome-
delbart beställa tid om besvä-
ren inte blev bättre av medici-
nen.

När patienten sedan kom till
mottagningen var testikeln or-
dentligt svullen och distriktslä-
karen konsulterade en äldre
kollega.Tillsammans med den-
ne bedömde han patienten,
hävdade distriktsläkaren. De
kom fram till att det var viktigt
att utesluta en testikeltumör
och beställde ultraljudsunder-
sökning. När undersöknings-
svaret kom skickades patienten
omedelbart vidare för opera-
tion.

Ansvarsnämnden sade att
knölen som distriktsläkaren
palperade i februari kunde ha
varit ett spermatocele. Det kun-
de inte uteslutas att det var de-
buten på testikelcancern.

Distriktsläkaren borde en-
ligt nämndens mening tydliga-

re ha informerat patienten om
att förändringen skulle kontrol-
leras inom några veckor. Han
kunde också ha gjort ett så kal-
lat genomlysningstest för att
förvissa sig om att förändring-
en inte var en solid tumör.

När patienten ringde den 1
juli skulle distriktsläkaren
snabbt ha ordnat en tid för un-
dersökning. Det var inte kor-
rekt att per telefon ordinera an-
tibiotika utan att först göra en
undersökning. Distriktsläkaren
fick en erinran. •

Ingen åtgärd:

Bristfällig
uppföljning
berodde 
på bristande
organisation
»… anmärkningsvärt att

behandlingen med morfin
kunde pågå under så lång tid
utan att … undersöktes av lä-
kare».

Så skrev Ansvarsnämn-
den i ett beslut där man kon-
staterade att den bristfälliga
uppföljningen av patienten
berodde på organisatoriska
brister och därför inte skulle
leda till någon disciplinpå-
följd. (HSAN 1357/95)

Den 83-åriga dementa kvin-
nan vårdades på en medicinkli-
nik under tre veckor. Hon fick
efter en ultraljudsundersök-
ning diagnosen gallgångstu-
mör med levermetastaser. 

Hon flyttades till sin lägen-
het på ett servicehus där hon
kontinuerligt fick morfininjek-
tioner, som skrevs ut av läkare
vid en geriatrisk klinik. 

Diagnosen var fel
Efter nästan tio månader

ifrågasatte kvinnans dotter dia-
gnosen. En ny ultraljudsunder-
sökning visade »inget tumör-
suspekt». Behandlingen med
morfin trappades ner.

Kvinnans son anmälde per-
sonalen för felställd diagnos
och felbehandling. Han påpe-
kade att hans mamma på grund
av morfinet mest hade legat i
dvala och att hennes tal hade
reducerats till ett obegripligt
sludder. Hon kunde bara äta
lite flytande föda.

Sonen kritiserade även att
man inte tog några nya prov
trots att det gick lång tid utan
några tecken som man normalt
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förknippar med den diagnosti-
serade sjukdomen. Och läkar-
na förskrev mer morfin – oftast
utan att träffa mamman.

När hans syster till en sjuk-
sköterska sade att hon miss-
tänkte att diagnosen kunde
vara fel, fick hon veta att flera
sköterskor haft samma tankar
och även framfört det till an-
svariga läkare, utan resultat.

När så morfindosen trappa-
des ner efter nästan tio måna-
der återvände mamman lång-
samt till ett värdigare liv, upp-
gav sonen.

En chefsöverläkare och fyra
överläkare vid sjukhuset yttra-
de sig liksom två sjuksköters-
kor vid servicehuset. 

Överläkare A hade vid den
första ultraljudsundersökning-
en tolkat fynden som med
största sannolikhet tumorbe-
tingade. Han kunde bara bekla-
ga om den falaktiga diagnosen
lett till att patienten inte fått rätt
behandling.

»Hade inte gjort fel»
Överläkare B på medicin-

kliniken ansåg att han inte gjort
något fel utifrån att de samlade
undersökningsresultaten enty-
digt hade talat för en elakartad
sjukdom, där patienten inte
skulle ha någon nytta av ytter-
ligare undersökning eller ope-
ration. 

Chefsöverläkaren vid den
geriatriska kliniken bestred att
man gjort sig skyldig till någon
försummelse eller orimlig han-
tering av »det trots allt olyckli-
ga fallet».

Han pekade på att läkarin-
satserna grundades på bland
annat godkänd praxis i smärt-
behandling, det vill säga att
man initialt använde lätta och
milda analgetika och starkare
preparat först när man inte fick
tillräcklig effekt av de svagare.

»Inte oskäligt»
Att ordinera morfinbehand-

ling till en patient med cancer-
diagnos och som, utifrån de
rapporter man fick från ser-
vicehuset, hade värk trots
smärtbehandlingen kunde inte
vara oskäligt eller omotiverat. 

Han underströk också att
man från hans klinik, trots att
man inte var ansvariga för vare
sig diagnos eller uppföljning,
ställde upp så gott det gick för
att underlätta »vad vi trodde
skulle bli ett fatalt förlopp».

Överläkare C uppgav att
han skrev ut morfin till kvinnan
vid 3–4 tillfällen efter begäran
från sjuksköterskor på service-
huset. Det fanns då ingen an-
ledning att tro att cancerdia-
gnosen inte var riktig.

Senare, när han fick signa-

ler från servicehuset att kvin-
nans sjukförlopp avvek från
vad man kunde vänta, ordine-
rade C en ny undersökning som
inte visade någon tumörsjuk-
dom. Han lade då in kvinnan på
sin avdelning och trappade ut
morfinet och gjorde en medi-
cinsk kontroll. Han skrev ock-
så i sitt yttrande:

»Jag beklagar att patienten
orsakats onödigt lidande … på
grund av felaktig diagnos och
oklar ansvarsfördelning mel-
lan olika instanser.»

Överläkare D ansåg att han
inte hade gjort något fel. Han
hade inte haft någon orsak att
betvivla den ställda diagnosen. 

Sedan patientens ordinarie
läkare för första gången ordi-
nerat morfin regelbundet hade
D stått för de flesta receptför-
nyelserna. Det skedde efter
kontakter med de ansvariga
sjuksköterskorna.

Sjuksköterskorna på ser-
vicehuset hävdade att de inte
gjort något fel utan att de hade
arbetat efter ordinationer från
läkarna på geriatriska kliniken
vid sjukhuset. 

»Borde ha vårdats 
på geriatrisk klinik»
Socialstyrelsens vetenskap-

liga råd i geriatrisk rehabilite-
ring professor Bertil Steen ytt-
rade sig och sade följande.

Ärendet gällde en beklaglig
feldiagnos. Det fanns ingen an-
ledning att tro att den skulle ha
berott på avsaknad av veten-
skap och beprövad erfarenhet.

Omvårdnaden och smärt-
lindringen hade skötts utan an-
märkning. Däremot var han
kritisk till vårdformen. Geriat-
risk diagnostik, behandling, re-
habilitering och omvårdnad är
svår. Man skulle, sade han,
kunna hävda att patienten bor-
de ha vårdats på geriatrisk kli-
nik, på sjukhem med kontinu-
erlig tillgång till geriatrisk ex-
pert eller i geriatrisk lasaretts-
ansluten hemsjukvård.

De organisatoriska brister-
na som kan anas bakom detta
fall kan naturligtvis inte lastas
sjuksköterskorna eller läkarna,
menade Steen.

Kvinnans son ifrågasatte då
bl a hur länge det är försvarligt
med morfinförskrivning utan
att den ansvarige läkaren själv
undersöker patienten samt vad
de organisatoriska bristerna
berodde på. 

Ansvarsnämnden konstate-
rade att kvinnan ostridigt hade
fått fel diagnos. Överläkare A:s

bedömning av ultraljudsunder-
sökningen, att kvinnan troligen
hade en tumör, var emellertid
rimlig.  Att övriga läkare ansåg
att den diagnostiserade tumö-
ren var inoperabel kunde inte
kritiseras. Beslutet om smärt-
lindring var därför korrekt. 

Sjuksköterskorna på ser-
vicehuset hade inte gjort något
fel när de på ordination av läka-
re gav kvinnan morfin, sade
nämnden vidare. 

Däremot var det anmärk-
ningsvärt, hävdade Ansvars-
nämnden, att behandlingen
med morfin kunde pågå under
så lång tid utan att kvinnan un-
dersöktes av en läkare. En så-
dan undersökning borde lämp-
ligen ha gjorts av ansvarig lä-
kare vid något av de tillfällen
då morfin ordinerades på nytt.
Alternativt borde någon av
sjuksköterskorna på vårdhem-
met ha påkallat läkarundersök-
ning. 

Ingen enskild person
kunde lastas för felet
Nämnden menade dock,

precis som vetenskpliga rådet
Steen, att den bristfälliga upp-
följningen av kvinnan berodde
på organisatoriska brister, bl a
att kvinnan inte haft kontinuer-
lig läkarkontakt. För det kunde
inte någon enskild person las-
tas.

Anmälan skulle därför inte
leda till någon disciplinpåföljd,
bedömde nämnden. •

Varning:

Omfattande
fel i journal-
hanteringen
En läkare har av Ansvars-

nämnden varnats för att han
i flera avseenden inte har
följt bestämmelserna om hur
patientjournaler ska hante-
ras, t ex har utskrifter från
olika journaler blandats
ihop. (HSAN 1088/96)

Läkaren anmäldes av Soci-
alstyrelsen, som påpekade att
denne hade brutit mot många
paragrafer i Patientjournalla-
gen samt Socialstyrelsens före-
skrifter SOSFS 1993:20. Och
felen fick anses ha haft en di-
rekt betydelse för säkerheten i
vården, menade styrelsen.

Upprinnelsen var en anmä-
lan från en patient, som hos lä-
karen hade bett att få en kopia
av sin journal.

När hon fick den upptäckte
hon att där fanns uppgifter, om-
fattande totalt två sidor, som
inte rörde henne utan en helt
annan person.

Lång felkatalog
Hon vände sig då till Social-

styrelsen, som med anledning
av detta gjorde en inspektion
hos läkaren. Man gick igenom
ett antal utskrifter från läkarens
datajournalarkiv och fann bl a
följande:
• Datorsystemet var inte till-

förlitligt utan blandade
samman utskrifter från oli-
ka patientjournaler.

• Journalanteckningarna var i
flera fall inte kompletta ge-
nom att ord som sekretera-
ren utelämnat inte hade
fyllts i. Dessa anteckningar
var dock inte signerade.

• Förskrivningar av recept
hade i flera fall inte skrivits
in i journalen.

• I ett fall fanns ingen doku-
mentation om att journalko-
pia begärts och lämnats ut.
Därför framgick inte av
vem eller till vem  journalen
lämnats ut.

• Rättelse hade gjorts utan att
det framgick när och av
vem. Den hade gjorts för
hand direkt på pappersut-
skriften. Men även en rättel-
se ska göras beständig och
signeras på samma sätt som
journalanteckningarna i öv-
rigt.

• Det fanns omfattande bris-
ter i signeringen av journa-
lerna.

»Hade ingen betydelse
för säkerheten i vården»
Läkaren har i ett yttrande till

Ansvarsnämnden sagt att Soci-
alstyrelsens beskrivning av fe-
len i hans journaler är riktig.
Han har också sagt att han har
vidtagit åtgärder för att rätta till
felen.

Men journalbristerna hade
enligt hans uppfattning inte
haft någon betydelse för säker-
heten i vården.

Ansvarsnämnden konstate-
rade att det enligt Socialstyrel-
sens utredning fanns en lång
rad brister i läkarens journal-
hantering.

Nämnden framhöll att läka-
ren var ansvarig för att dator-
systemet han valt för journal-
hanteringen fungerade enligt
föreskrifterna. Flera av felen
kunde dessutom inte hänföras
till datorsystemet, påpekade
nämnden och varnade läka-
ren. •
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