
Erinran:

Otillräcklig
undersökning
– missade 
appendicit
hos ung flicka
Läkaren gjorde ingen

smärtanalys, ingen rektalun-
dersökning och tog inget C-
reaktivt protein. Han missa-
de diagnosen appendicit hos
den unga flickan och har där-
för fällts av Ansvarsnämn-
den. (HSAN 2005/96)

Flickan, 14 år, kom till akut-
mottagningen med kräkningar
och diaréer sedan fem dagar.
Hon hade också fått sveda när
hon kissade och täta trängning-
ar.

Läkaren bedömde att hon
var opåverkad bortsett från 39
graders feber. Hennes buk var
mjuk men hon var diffust öm
ovanför symfysen och runt na-
veln. Hon hade vita blodkrop-
par i urinen. Någon rektalun-
dersökning gjordes inte.

Diagnosen blev att flickan
hade en kombination av gastro-
enterit och urinvägsinfektion.
Ordinationen blev antibiotika
och intag av vätska varpå hon
skickades hem.

Flickan kom tillbaka nästa
dag. En annan läkare fann hen-
ne allmänpåverkad och att hon
hade en öm buk. Flickan remit-
terades till ett annat sjukhus där
hon opererades för perforerad
blindtarm.

Smärtanalys ofta bästa
diagnosinstrumentet
Socialstyrelsen anmälde

den förste läkaren. Som stöd
hade man professorerna Ulf
Haglund och Hans Åberg, ve-
tenskapliga råd i allmän kirurgi
respektive allmän medicin.

Haglund menade att en be-
dömning av en patient som sö-
ker akut måste innefatta en
smärtanalys. I själva verket är
en smärtanalys ofta det mest
användbara diagnostiska in-
strumentet vid en sådan be-
dömning. Här hade läkaren inte
dokumenterat någonting om
buksmärtor. Men enligt jour-
nalen från sjukhus 2 hade flick-
an sådana smärtor.

Haglund påpekade att med
diarréer, kräkningar, vatten-
kastningsbesvär och samtidiga
buksmärtor framstår möjlighe-
ten av akut appendicit som
mycket sannolik – i synnerhet
vid palpationsömhet som i det-

ta fall. För att utesluta akut ap-
pendicit i ett sådant fall behövs
upprepade undersökningar. In-
läggning för observation med
laboratorieprover som antalet
vita i blod och C-reaktivt pro-
tein skulle ha kunnat ge stöd
vid diagnosen. Förhöjda vär-
den skulle starkt ha talat för ap-
pendicit, sade Haglund.

Ingen högersidig ömhet
Haglund pekade på att läka-

ren hade funnit buken mjuk
men diffust öm ovan symfysen
och runt naveln. Det fanns allt-
så inte någon högersidig öm-
het, vilket sannolikt missledde
läkaren.

Haglund hänvisade emel-
lertid till att det inte hade gjorts
någon palpation per rektum.
En sådan palpation har sanno-
likt och isolerat i sig ett relativt
lågt diagnostiskt värde, men
det innebär inte att den ska ses
som värdelös. Under kirurg-
kursen får läkarkandidaterna
fortfarande lära sig att en pal-
pation per rektum ingår vid un-
dersökning av en akut buk, be-
rättade han.

Rektalundersökning bör
alltid göras vid akut buk
Hans Åberg menade att

flickan bevisligen hade en akut
appendicit redan vid sitt första
läkarbesök.

Han pekade på att sjuk-
domsbilden var anamnestiskt
oklar eftersom det gick magin-
fluensa och flickan mycket väl
kunde ha haft gastroenterit. Så
det fanns inslag som otvivelak-
tigt kan ha vilselett läkaren.
Men trots det så bör undersök-
ningen av en akut buk alltid in-
nebära en rektalundersökning
innan patienten skickas hem.
Därför kunde läkaren inte und-
gå kritik, ansåg Åberg.

Godtog yrkandet
Läkaren själv godtog i ett

yttrande till Ansvarsnämnden
Socialstyrelsens yrkande på
disciplinpåföljd »… då jag fel-
bedömt diagnosen brusten
blindtarmsinflammation».

I ett tidigare yttrande till So-
cialstyrelsen hade han förklarat
sin bedömning av flickan så
här:

»Då patienten var opåver-
kad, hade en mjuk buk med dif-
fus ömhet ovan blåsregionen,
inte låg stilla på britsen, hade
epidemiologi för gastroenterit
samt typiska symtom för urin-
vägsinfektion så gjorde jag be-
dömningen att här förelåg en

gastroenterit med en sekundär
urinvägsinfektion …».

Ansvarsnämnden menade
att läkaren borde ha gjort be-
tydligt mer vid sin undersök-
ning. Han skulle ha gjort t ex
rektalundersökning och analys
av C-reaktivt protein. Han hade
inte heller dokumenterat någon
smärtanalys. En sådan bedöm-
ning, sade nämnden, måste gö-
ras på en patient som söker akut
med diffusa buksmärtor.

Nämnden fällde läkaren.
Med hänsyn till att flickans till-
stånd var svårtolkat och att
hennes sjukhistoria innehöll
uppgifter som motsade akut
blindtarmsinflammation lät
man påföljden stanna vid en er-
inran. •

Erinran:

Otillräcklig
undersökning
– missade
två frakturer
hos handikappad
En erinran blev påföljden

för en ortoped som inte un-
dersökte en svårt handikap-
pad 18-årig flicka tillräckligt
noggrant. Flickan hade fallit
ur en patientlift och visade
sig vid en senare utredning
ha två frakturer.

Hälften av Ansvarsnämn-
dens ledamöter ville utdela
den strängare påföljden var-
ning. (HSAN 1423/96)

Flickan är gravt handikap-
pad såväl fysiskt som psykiskt.
Det var när hon skulle flyttas
från sin säng till en rullstol med
hjälp av en taklift som olyckan
hände.  En av takkrokarna loss-
nade, hon gled ur selen och föll
i golvet. Hon blev direkt blek
och svettig en kort stund. An-
nars märktes inget särskilt på
henne.

Låret svullet
Personalen kontaktade inte

någon sjuksköterska och gjor-
de ingen anteckning om fallet i
omvårdnadsjournalen.

Nästa dag satt flickan i rull-
stolen. På eftermiddagen upp-
täckte en sjuksköterska att
flickan var svullen på vänstra

låret. Det blev transport till
sjukhuset där först en distrikts-
läkare och sedan en ortoped
undersökte henne.

Ortopeden inspekterade hu-
den kring vänster höft. Han hit-
tade inga sår eller blåmärken.
Röntgen avslöjade inte några
nya frakturer utan bara som ti-
digare en valgusställd höft,
luxerad i kraniell riktning. Pa-
tienten sov under undersök-
ningen. Diagnosen blev kontu-
sion vänster höft.

Några dagar senare svullna-
de flickans båda ben. En ny
röntgen fem dagar efter den
första undersökningen visade
en distal fraktur på vänster
sida. Frakturen fixerades med
en gipsskena och flickan lades
in på barnkliniken. Dagen där-
på upptäcktes en liknande frak-
tur på höger sida. Höger ben
försågs med gipsskena och läk-
ningen gick sedan normalt.

Anmärkningsvärt
Socialstyrelsen anmälde or-

topeden och framhöll att det är
särskilt viktigt med en nog-
grann anamnes och klinisk un-
dersökning när det finns kom-
munikationssvårigheter mel-
lan patienten och läkaren. Or-
topeden gjorde ingen noggrann
klinisk undersökning vilket
medförde en diagnosfördröj-
ning på fem dagar.

Risken för en svårt handi-
kappad person, som aldrig be-
lastat sitt skelett att vid fall
drabbas av frakturer är mycket
stor. Mot bakgrund av patien-
tens sjukdom måste ortopeden
ha insett att en sådan stor risk
fanns här. Därför var det an-
märkningsvärt att han inte un-
dersökte patienten mer om-
sorgsfullt, menade Socialsty-
relsen.

Personalen som följde pati-
enten till ortopeden hade inte
kunnat redogöra för hur olyc-
kan gått till. Men av journalen
framgick att patienten hade
ramlat ur en lift. Ortopeden
måste känna till att en immobi-
liserad person som faller om-
kring en meter riskerar annat
än en collumfraktur. Han borde
alltså inte ha nöjt sig med att
endast röntga vänster höft, som
inte visade några frakturer,
hävdade Socialstyrelsen.

Förseningen hade
inte påverkat läkningen
Ortopeden bestred i ett ytt-

rande till Ansvarsnämnden att
han skulle ha gjort något fel.
Han pekade på att personalen
som följt flickan till honom
inte hade varit med vid olyc-
kan. De hade rapporterat att
man tappat patienten ur en ny
patientlift. Några närmare upp-
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gifter om hur det hade gått till
eller hur kraftigt traumat hade
varit fick han inte. Enligt pre-
liminärsvar på röntgen och
hans egen granskning fanns
ingen skelettskada.

Han hade noggrant infor-
merat den medföljande perso-
nalen att de skulle återkomma
med flickan de närmaste dagar-
na om det uppstod ytterligare
besvär eller symtom. 

Han erkände att diagnosen
hade försenats, men detta hade
inte påverkat behandlingen el-
ler läkningen i någon större
grad, ansåg han.

Utredningsansvaret
större än normalt
Ansvarsnämnden höll med

Socialstyrelsen om att ortope-
den inte hade gjort en noggrann
klinisk undersökning vilket
ledde till att diagnosen fördröj-
des fem dagar.

Nämnden slog fast att den
svårt handikappade patienten
löpte mycket stor risk att få
frakturer vid ett fall. Eftersom
ortopeden visste att patienten
fallit ur en lift och med hänsyn
till de vaga uppgifter som läm-
nats om skadan, måste han an-
ses ha haft ett större utred-
ningsansvar än normalt. Han
borde därför ha undersökt pati-
enten noggrant och dokumen-
terat undersökningen även om
det då inte fanns någon journal
tillgänglig. 

Nämnden bestämde påfölj-
den till en erinran. Hälften av
nämndledamöterna ville i stäl-
let varna ortopeden. •

Erinran:

Lämnade ut
uppgifter ur
patientjournal
utan medgivande
Utan patientens medgi-

vande lämnade en överläka-
re vid ett sjukhus till en pri-
vatpraktiserande läkare ut
uppgifter ur patientens jour-
nal. För det har han av An-
svarsnämnden fått en erin-
ran. (HSAN 449/96)

Den 43-åriga kvinnan, med
reumatiska besvär, anmälde
själv överläkaren. Hon ansåg
att denne skulle ha följt Sekre-
tesslagen. 

Hon uppgav att hon inte vis-
ste om att privatpraktikern vil-
le se hennes journal. Inte heller

kände hon till varför. Hon hade
aldrig besökt honom.

Överläkaren själv sade att
han inte kunde ana att utläm-
nandet av uppgifterna till pri-
vatpraktikern skulle medföra
något obehag för patienten.
Därför hade han sagt ja till be-
gäran om utlämnadet.

Hade kvinnans
syster som patient
Privatpraktikern bekräftade

att kvinnan inte hade varit hans
patient. Däremot hade kvin-
nans syster flera gånger kom-
mit till honom på grund av
värk. Han hade fått veta att
kvinnan fick sjukbidrag på
grund av värk. Då hade han be-
gärt att få se hennes journal.
Där trodde han att han kunde
hitta några särdrag som skulle
göra det lättare att diagnostise-
ra systerns besvär.

Överläkaren läste privat-
praktikerns yttrande och sade
sedan följande. Privatprakti-
kern hade bett om patientens
journal endast för att utreda en
eventuell hereditet kring sys-
terns besvär. Överläkaren ifrå-
gasatte om utlämnandet av
journalen för ett sådant ända-
mål kunde vara grund för disci-
pålinpåföljd. 

Dessutom, menade han,
hade ju uppgifterna lämnats till
en person som var bunden av
sekretess.

Får inte orsaka men
Ansvarsnämnden hänvisa-

de till Sekretesslagen. Där
framgår att sekretess gäller
inom vården om enskilda per-
soners hälsa och andra person-
liga förhållanden om det inte är
klart att uppgifterna kan röjas
utan att patienten eller någon
närstående lider men.

I lagens förarbeten finns be-
skrivet vad som gäller för att
lämna ut uppgifter från den all-
männa sjukvården till en pri-
vatpraktiserande läkare eller
företagsläkare.

Om man inte kan få patien-
tens tillstånd bör man ändå
kunna lämna ut uppgiften om
den i trängande fall behövs för
medicinsk behandling av pati-
enten. I ett sådant fall kan man
knappast hävda att patienten li-
der men.

Däremot bör det inte kom-
ma i fråga att lämna ut uppgif-
ter till läkare som begär dem
för att fullgöra ett uppdrag hon
eller han fått från någon annan
än patienten själv, t ex att läm-
na utlåtande om patienten till

en myndighet. Då bör man
lämna ut uppgiften endast om
man fått klartecken från patien-
ten.

I det här fallet, konstaterade
Ansvarsnämnden, hade överlä-
karen inte patientens tillstånd
att lämna ut uppgifter ur hen-
nes journal. Utlämnandet var
inte heller nödvändigt för att
patienten skulle få en god vård.
Överläkaren fick en erinran. •

Varning:

Underskattade
svårighets-
graden hos
radiusfraktur
Överläkaren felbedömde

en intraartikulär och mycket
splittrad radiusfraktur med
klar dorsal felställning. Han
behandlade den som om den
vore odislokerad. För det har
han av Ansvarsnämnden fått
en varning. (HSAN 1729/96)

En 67-årig man ramlade
och bröt handleden.  Dagen
därpå, den 20 november, un-
dersöktes han av överläkaren.
Röntgen visade en intraartiku-
lär distal radiusfraktur. Man-
nen fick en gipsskena.

Efter tre veckor kom han
tillbaka för att ta bort gipset. En
annan läkare konstaterade då
att frakturen hade läkt fel. En
ny röntgenundersökning av-
slöjade ett försämrat läge med
ökad dorsalbockning (30 gra-
der) och ökad axial kompres-
sion i den komminuta fraktu-
ren. 

Patienten remitterades till
en handkirurg och tio månader
efter olyckan gjordes en kor-
rektionsosteotomi.

»Bestående handikapp»
Mannen anmälde överläka-

ren för felbehandling. Han på-
pekade att han fått en återbe-
sökstid tre veckor efter första
undersökningen. Någon tid för
uppföljning av eventuella lä-
gesförändringar i frakturen un-
der tiden hade han inte fått.

På grund av överläkarens
felbehandling har han fått ett
bestående handikapp – han
kommer inte att ha full arbets-
förmåga framöver, sade man-

nen. Han kommer aldrig att
återfå full rörlighet i handle-
den.

I ett yttrande till Ansvars-
nämnden sade överläkaren att
han inte hade något minne av
händelsen, men att sättet att
diktera stämde väl överens
med hans brukliga stil.

Med tanke på att han hade
konstaterat en radiusfraktur,
som gipsades, var det osanno-
likt att han inte föranstaltade
om kontroll efter cirka tio da-
gar, även om han planerade att
ta bort gipset efter tre veckor. 

»Någon mening 
hade fallit bort»
Att patienten sade sig inte

ha fått någon tid för kontroll
kunde överläkaren inte förkla-
ra eftersom kontrolltider med-
delades av sjuksköterska.

Överläkaren uppgav vidare
att om det fanns speciella för-
hållanden som motiverade att
han inte följde gängse princi-
per så borde han ha motiverat
detta i texten, något som var ru-
tin för honom. Han kunde bara
tänka sig en enda förklaring till
att journaltexten såg ut som
den gjorde: någon mening hade
fallit bort. 

Ska kontrollröntgas
inom 14 dagar
Ansvarsnämnden pekade

på att den första röntgenunder-
sökningen visade en intraarti-
kulär och mycket splittrad radi-
usfraktur med en icke obetyd-
lig dorsal felställning. En så-
dan fraktur kräver kontroll-
röntgen inom 14 dagar. Enligt
rekommendationer ska be-
handlingen med gips vara 4–5
veckor.

Ansvarsnämnden hade ing-
en anledning att tvivla på pati-
entens uppgift att han inte hade
fått tid för kontroll. Nämnden
pekade också på att överläka-
ren planerade att begränsa be-
handlingen i gips till tre veck-
or.

Överläkaren hade uppen-
barligen felbedömt frakturens
svårighetsgrad och felaktigt
behandlat frakturen som om
den vore odislokerad. För detta
fick han en varning. •
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Läkarförbundets ansvarsråd
ger medlemmar i Sveriges
läkarförbund råd och bi-
stånd i anmälnings- och
skadeståndsärenden. Ett
nät av konsultationsläkare
från olika specialiteter är
knutna till rådet, vars ad-
ress är Läkarförbundets
ansvarsråd, Box 5610,
114 86 Stockholm. Telefon
08-790 33 00.


