
Erinran:

Skickade inte
hudförändring
till PAD – man 
dog i malignt
melanom
En överläkare vid en kir-

urgklinik har av Ansvars-
nämnden fällts för att han
inte skickade en hudförän-
dring till PAD. Patienten vi-
sade sig ha malignt melanom
och avled. (HSAN 79/96) 

Den 57-årige mannens hud-
förändring satt under höger fot-
sula och han sökte i juli på
vårdcentralen. Hudinfektion
med sårbildning blev diagno-
sen och man satte in lokalbe-
handling

Trots flera besök på vård-
centralen blev han inte bättre.
Han remitterades till en kirurg-
klinik där en AT-läkare ordine-
rade forsatt lokalbehandling.

Mannen gick sedan till
vårdcentralen ytterligare tre
gånger. I augusti fick han be-
svär från underbenet och kom
till kirurgkliniken igen. Där
opererades hudförändringen
bort. Någon mikroskopisk un-
dersökning av den gjordes inte.

Fyra månader senare kom
mannen tillbaka till vårdcen-
tralen med en svullnad i höger
ljumske. Han remitterades till
kirurgkliniken där man tog bort
en lymfkörtel i höger ljumske.

Drygt två månader därefter
ställdes diagnosen malignt me-
lanom. Efter ytterligare nio
månader dog mannen.

Friade sex
Mannens son anmälde sju

läkare, tre på vårdcentralen och
fyra på kirurgkliniken, för fel
diagnos och bristande rutiner.
En av dem, överläkaren, an-
mäldes även för att inte ha
skickat prov från hudförän-
dringen till PAD efter den förs-
ta operationen samt för lång-
sam handläggning av PAD i
samband med den andra.

Då dröjde handläggningen
så att diagnosen kunde faststäl-
las först drygt två månader ef-
ter ingreppet, sade sonen.

Professor Bertil Hamber-
ger, vetenskapligt råd i kirurgi,
yttrade sig i fallet. Han konsta-
terade att ett flertal läkare, bl a
två specialistkompetenta, un-
dersökte patienten innan förän-
dringen under foten togs bort.
De förtjänade en viss kritik
men kombinationen tumör och

infektion kan göra det svårt att
ställa rätt diagnos. Kritiken för
att de inte övervägde malig-
nitet kunde enligt Hamberger
knappast ligga till grund för
disciplinpåföljd, även om
handläggandet stred mot ve-
tenskap och beprövad erfaren-
het.

Ansvarsnämnden gick på
Hambergers linje och friade
sex av de anmälda läkarna. 

Ingen misstanke
om malignitet
Den sjunde anmälde läka-

ren, överläkaren, sade i ett ytt-
rande att han hade huvudan-
svaret för patienten, särskilt
som han själv hade undersökt
honom. Han hade ordinerat ex-
cision av hudförändringen un-
der patientens fot, men hade
inte sagt till om PAD.

På kirurgkliniken hade
man, enligt överläkaren, inte
haft någon klar regel om att alla
förändringar skulle skickas till
PAD, men allt som ser kliniskt
misstänkt ut, eller där man inte
är säker på diagnosen, skickas
normalt. Detta gäller de flesta
hudförändringar.

I det här fallet hade dock
förändringen inte på något sätt
givit misstanke om malignitet,
hävdade överläkaren. Den
upphöjda förändringen var helt
symmetrisk och regelbunden
med slät yta. Det fanns ingen
färgförändring.

Han tyckte det såg ut som
ett typiskt  pyogent granulom.
Den kliniska bilden stämde
helt med med den diagnosen.
Därför hade han inte skickat
förändringen till PAD.

Förloppet kunde
ha blivit bättre
Vetenskapliga rådet Ham-

berger menade att det var
oklart hur själva exstirpationen
av hudförändringen hade gått
till - journalföringen var brist-
fällig. Det framgick ingenting
om marginaler eller anestesi-
form. Även om en annan läka-
re sannolikt utförde ingreppet
hade överläkaren ansvaret och
borde ha försäkrat sig om att
förändringen sändes till PAD.

Det rörde sig om en infek-
tion som skötts en månad utan
läkning och även om förän-
dringen bedömdes kliniskt som
benign borde det ha verifierats
med PAD.

En utvidgad excision kunde
ha resulterat i ett mer gynnsamt
förlopp, hävdade Hamberger.  

I ett nytt yttrande redovisa-

de överläkaren en annan syn på
fallet än Hamberger och skrev
bl a:

»Jag vill dock erinra om att
något PAD från det här stället
finns inte senare heller. Inget
bevisar alltså att granulomet
under foten hänger samman
med patientens maligna sjuk-
dom. Det kan i själva verket
röra sig om två olika sjukdo-
mar».

Diagnosen borde
ha fastslagits
Ansvarsnämnden konstate-

rade att överläkaren var ansva-
rig för behandlingen i samband
med patientens första opera-
tion. Han bedömde att mannen
hade ett granulom under foten.
Men han skickade inte något
prov till mikroskopiundersök-
ning för att få diagnosen fast-
slagen. För det fick han en erin-
ran.

Efter det andra ingreppet,
lymfkörteloperationen, tog det
långt över en månad att få ett
utlåtande från den mikrosko-
piska undersökningen. Det
gick dock inte att klarlägga or-
saken till den långa tiden och
ingen enskild person kunde
lastas för den, menade nämn-
den. •

Varning:

Borde förlöst
kvinnan tidigare
– barnet dog
Trots en avvikande över-

vakningskurva, som blev
mycket gravt patologisk,
väntade förlossningsläkaren
med att förlösa kvinnan.
Barnet dog. Läkaren varna-
des av Ansvarsnämnden.
(HSAN 2383/96)

Den 24-åriga gravida kvin-
nan kom till förlossningen en
vecka efter den beräknade fö-
delsedagen. Övervakningskur-
van visade ett s k tyst mönster.
Blodprov, som var normala,
togs vid tre tillfällen under da-
gen, senast kl 19.20.

Klockan 17 hade man börjat
med värkförstärkande dropp,
vilket ökades under kvällen.

Från kl 19.30 hade övervak-
ningskurvan ett klart avvikan-
de mönster och från kl 24.00

var den mycket gravt patolo-
gisk.

Förlossningsläkaren var in-
formerad och undersökte kvin-
nan vid flera tillfällen.

Den ansvariga barnmors-
kan tyckte inte att hon fick stöd
av läkaren i sin uppfattning att
övervakningskurvan var klart
avvikande och rådgjorde där-
för med en barnläkare.

Klockan 23.55 var förloss-
ningsläkaren hos kvinnan. Kl
00.45 beslutade hon att avsluta
förlossningen med sugklocka.
Kl 01.02 föddes en flicka i då-
ligt skick. Hon dog senare.

Socialstyrelsen, som an-
mälde förlossningsläkaren, an-
förde följande med stöd av do-
cent Ulf Hansson, vetenskap-
ligt råd i obstetrik och gyneko-
logi.

Övervakningen fram till kl
19.30 fanns det ingen anled-
ning att kritisera. Man hade
kontrollerat Ph-värdena, som
var normala. Men sedan var
Hansson kritisk mot handlägg-
ningen.

Överstimulering gav
syrebrist hos barnet
Trots att CTG var forsatt av-

vikande hade man inte gjort nå-
gon ytterligare uppföljning av
Ph. Det borde ha varit en nöd-
vändig förutsättning för att
fortsätta förlossningen, ansåg
Hansson.

Trots ett tätt värkarbete, av-
vikande CTG och trots att för-
lossningen framskred normalt
hade man fortsatt och ökat sti-
muleringen med Syntocinon-
dropp.

Även om det avbröts en kort
tid så hade man börjat igen.
Och efter midnatt ökades Syn-
tocinondroppet snabbt trots att
CTG succesivt blev sämre. Det
innebar en överstimulering och
ledde till syrebrist hos barnet,
menade Hansson. Han ansåg
att förlossningen skulle ha av-
slutats tidigare än vad som
skedde.

Förlossningsläkaren sade i
ett yttrande till Ansvarsnämn-
den att hon godtog Socialsty-
relsens yrkande om disciplin-
påföljd. 

Borde skett tidigare
Ansvarsnämnden konstate-

rade att förlossningsläkaren
inte ordnade med blodprov på
barnet trots det avvikande
mönstret i övervakningskur-
van, som blev gravt patologisk
från midnatt. Inte heller beslu-
tade hon att förlösa kvinnan
med kejsarsnitt eller sug-
klocka. Beslutet om att använ-
da sugklocka togs först kl
00.45 – det borde ha skett tidi-
gare, ansåg nämnden. •
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