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En kvinna, född 1932, sökte
vård i juni 1994 med anledning
av sekretion från ett operations-
ärr. Vid en operation efter en fot-
ledsfraktur år 1977 hade en
skruv satts in på fotledens utsida.
Vid en undersökning den 2 juli
1994 konstaterades att det fanns
en fistelöppning i anslutning till
den kvarvarande skruven.

En röntgenundersökning gjordes,
men man fann inte några tecken på in-
fektion i benvävnaden (osteit). Patien-
ten rekommenderades antibiotikabe-
handling och extraktion av skruven.
Hon föredrog antibiotikabehandling i
hemmet och ordinerades Heracillin (1,5
g × 2). Vid en undersökning några dagar
senare hade tillståndet inte förändrats
nämnvärt och det bestämdes att skruven
skulle tas bort. Ingreppet gjordes den 12
augusti 1994 av dr A, som tog bort skru-
ven med hjälp av TV-genomlysning och
under ryggbedövning. Narkosläkare
var dr B.

Anmälan
Patienten har anmält båda läkarna

för fel i yrkesutövningen i samband
med operationen den 12 augusti 1994
och yrkat disciplinpåföljd. Hon har
uppgett bland annat följande.

Hennes tillstånd försämrades efter
operationen. Hon hade tidigare fått be-
sked om att det var en annan läkare och

inte A som skulle utföra ingreppet. Ett
stort område på benet var rödblått. Fo-
ten och benet svullnade och hon drabba-
des av värk. Hon kunde inte stå på be-
nen efter operationen.

A remitterade henne till en hudläka-
re. Hudläkaren uppgav att blodådrorna
hade gått sönder under operationen.
Hon kanske behöver opereras ännu en
gång, för att blodet skall kunna cirkule-
ra ordentligt.

B gav henne för mycket ryggmärgs-
bedövning. Benet blev »rödfnasigt»,
hon fryser och lider av fotsvett. Hon har
även drabbats av värk i ryggslutet. Före
operationen frågade B om hon var över-
känslig mot något. Hon svarade att hon
inte tålde plåster, trycksvärta och tand-
läkarsprutor.

Patienten anser vidare att B sade
hånfullt att det väl bara var tandläkar-
skräck. När hon hade fått bedövning
stack B in en spruta i armen. Han sade
att de skulle testa om hon tålde bedöv-
ningen. Det gjorde ont i bröstet när hon
låg på operationsbordet. Den vänstra ar-
men rörde sig fram och tillbaka, så att
personalen fick hålla fast den.

Vissa uppgifter saknas i patientjour-
nalen.

Utredning
Ansvarsnämnden har tagit del av den

aktuella patientjournalen och hämtat in
yttranden av dr A och dr B. De har upp-
gett bland annat följande.

A: Patienten besväras av övervikt

och sockersjuka. Hon opererades 1977-
11-01 på grund av fotledsfraktur. I ef-
terförloppet infektionsproblematik. Pa-
tienten har också senare haft ytterligare
infektionsproblem. Sista gången söker
patenten 1994-06-06 med ett cirka 1 cm
i diameter stort sår i operationsärret in-
vid den yttre fotknölen. På misstanke
om engagemang av en kvarvarande
skruv beslutas om en operation som ut-
förs 1994-08-12. Undertecknad gör en
mindre vidgning av såret samt avlägs-
nar död infekterad vävnad och avlägs-
nar den kvarvarande skruven. Såret lä-
ker därefter. Senare har patienten klagat
över smärtor i benet samt svullnad och
en något rödblå hudförändring på utsi-
dan av underbenet ovanför det tidigare
operationsområdet. Hudförändringen
är bedömd av hudläkare som ett eksem
beroende på försämrad cirkulation.

Enligt min åsikt kan det operativa in-
greppet inte vara orsaken till patientens
besvär eftersom:

1. Patientens besvär hade debuterat re-
dan före det aktuella ingreppet 
(finns dokumenterat i patientens me-
dicinjournal).

2. Några väsentliga blodkärl rimligen
ej kan ha skadats vid det lilla ytliga
ingreppet.

B: Vid den aktuella tidpunkten,
1994-08-12, tjänstgjorde jag på min or-
dinarie tjänst som biträdande överläka-
re på anestesikliniken. Jag innehar spe-
cialistkompetens i anestesiologi.

Ett fall ur
Ansvarsnämndens
arkiv
Redaktör: Lennart Hartler i samarbete
med Läkarförbundets juridiska sektion
och förbundets ansvarsråd
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Värk och störd cirkulation
när skruv i foten togs bort
Läkaren: »Besvären hade debuterat redan före ingreppet»

Denna vecka:

ortopedi



Yttrandet tar ställning till följande
punkter:

1. Preoperativ bedömning av val av
anestesimetod.

2. Utförande av spinalanestesi och be-
dömning av anförda bieffekter.

3. Kutantestning av påstådd allergi mot
lokalbedövningsmedel.

4. Uppförandet gentemot patienten.

1. Patienten var kallad till polikli-
nisk operation 1994-08-12. Avsedd
operation var avlägsnandet av skruvar
(osteosyntesmaterial) i vänster fotled
på grund av infektion. I den preoperati-
va bedömningen, dvs samtalet och un-
dersökningen på morgonen samma dag
som operationen skulle ske, framkom
att det förelåg ett bråck på övre mag-
munnen (hiatusbråck) med sura upp-
stötningar, samt att patienten vägde 134
kg, och var 169 cm lång. Detta ger ett
vikt/kroppsyteförhållande (BMI) på
46,9 (normalt 20–25) indikerande en
grav övervikt. Blodtrycket var 160/110.
Patienten meddelade också att hon inte
tålde tandläkarbedövning samt inte hel-
ler tålde plåster och gummi. Underbe-
nen visade sig vara ödematösa, s k »pit-
ting»-ödem av måttlig grad från ungefär
mitten på vaden och det förekom dess-
utom rodnad i huden motsvarande sam-
ma områden. Utseendet stämde väl
överens med de förändringar man kan
se i samband med kroniskt försämrad

cirkulation i underbenen, vilket även
den sedan länge stående infektionen
och försämrade sårläkningsförmågan är
ett uttryck för. Anestesi hos en patient
med ovan nämnda vikt/längdförhållan-
de innebär alltid en avsevärd risk.

En fullnarkos bör i möjligaste mån
undvikas, då man kan få avsevärda svå-
righeter med framför allt syrsättning
och luftvägar, både under och efter nar-
kosen. – Att det förelåg ett läckage från
magsäcken upp längs matstrupen befäs-
ter denna bedömning, då risk för att
maginnehåll kan komma ned i lungor-
na, och därigenom en kemisk lungin-
flammation, är avsevärd. Lokala tekni-
ker med ankelblockad, infiltration eller
intravenös regional anestesi är mindre
lämpliga, snarast kontraindicerade, i
detta fall då anestesimedel inte bör ges
i ödematös eller infekterad vävnad. Vad

som återstår är ryggbedövning, anting-
en epidural eller spinal. Epiduralbedöv-
ning är hos mycket överviktiga betyd-
ligt svårare att anlägga, framför allt i
lumbalregionen, än spinalbedövning,
och samtidigt mer oberäknelig. Sålunda
torde, för denna patient, vid denna ope-
ration, endast spinalbedövning komma
i fråga. Premedicinering av patienten
var T Rohypnol (flunitrazepam, en ben-
sodiazepin) 1 mg givet vid 8-tiden efter
att samtliga inblandade läkare (operatör
och narkosläkare) pratat med patienten,
i enlighet med våra rutiner.

2. Spinalanestesin anlades med pa-
tienten sittande. Efter lokalbedövning
med 5 ml Carbocain-adrenalin 1 % an-

lades spinalanestesin med instick mel-
lan 3:e och 4:e ländkotans spinalutskott.
Nålgrovlek 22G användes, då det för-
väntades kunna vara en bit in till korrekt
placering. Emellertid visade sig anläg-
gandet av anestesin inte erbjuda 
några svårigheter, och 1,7 ml Xylocain
Tung injicerades. Patienten fick sitta ca
20 sekunder, och därefter ligga ner på
operationsbordet, med huvudändan lätt
böjd. Bedövningens utbredning kont-
rollerades fortlöpande med en isbit, och
kom att sträcka sig upp till T5 (nedre
delen av bröstkorgen), vilket är något
högre än vad som behövs, men på intet
sätt indikerande att, som hävdas, för
hög dosering använts. Inga negativa cir-
kulatoriska effekter kunde noteras un-
der den efter anestesins anläggande fre-
kventa blodtrycksmätningen. I mot
blodtrycksfall förebyggande syfte gavs
intravenöst etilnefrin (Effortil) 2 gång-
er, då jag ville vara försiktig med alltför
stor vätsketillförsel. Syrgas tillfördes
hela tiden, och blodets syremättnad
kontrollerad med pulsoximeter var hela
tiden u a. Anestesin startade 10.45 och
avslutades 11.35. Inga negativa effekter
noterades. Operationstiden var 15 mi-
nuter. Under operationen anger patien-
ten att hon fick ont i bröstet 4–5 gånger,
samt att vänster arm slog fram och till-
baka. Inga anteckningar eller andra in-

dikationer på detta finns i narkosjourna-
len.

De av patienten till spinalanestesin
hänförda beskrivna biverkningarna,
rödfnasighet, köldkänsla, ont i ryggslu-
tet, fotsvett m m, finns i delar beskrivna
i patientens medicinjournal, som
sträcker sig tillbaks till 1974. – Beträf-
fande den av patienten i anmälan om-
nämnda outhärdliga värken i ändan
finns den inte omnämnd i kirurgjourna-
len vid något tillfälle vid de sammanlagt
minst 12 läkarbesök vid kirurgisk o/e
ortopedisk klinik patienten varit på un-
der perioden från operationen till dags
dato, varför ingen bedömning kan göras
av denna. 1994-11-10 noteras det dock
att patienten övergått till att göra hus-
hållsarbete sittande. Sammantaget är
det min åsikt att spinalanestesin inte kan
lastas för de besvär som patienten be-
skriver, utan de får ses som delar i ett
fortlöpande sjukligt förlopp som enga-
gerar cirkulationen, till del utgånget
från patientens övervikt i kombination
med hypertoni.

3. Patienten omnämner vid samta-
let före operation att hon inte tål tandlä-
karbedövning. Moderna lokalanesteti-
ka av amidtyp är av sådan beskaffenhet
att allergi gentemot dessa torde vara ut-
omordentligt sällsynt. Det finns dock i
vissa beredningar konserveringsmedel,
metylparaben, som kan vara allergi-
framkallande. Vidare innehåller lokal-
anestetika i odontologisk praxis en star-
kare koncentration adrenalin än vad
som används inom anestesiologisk

praxis, vilket kan ge vissa symtom. Det-
ta meddelade jag patienten. Att jag
skulle använt termen »tandläkar-
skräck» är märkligt, då detta ord inte in-
går i min vokabulär och dessutom inte
har något med det aktuella fallet att
göra. – Med vad som ovan sagts om
riskbedömning av den i detta fall aktu-
ella patienten, torde det vara av väsent-
ligt värde att jag, innan jag använder
medel som kan framkalla allergi, tar
reda på om det föreligger en sådan. Det
enklaste och snabbaste är att göra en
kutantest. Kutantest tillgår så, att man i
1-ml-sprutor drar upp 0,1 ml av det ak-
tuella medel man vill undersöka, till-
sammans med koksalt som referens. In-
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’’Ett stort område på be-
net var rödblått. Foten och
benet svullnade och hon
drabbades av värk. Hon
kunde inte stå på benen ef-
ter operationen.’’

’’När hon hade fått bedöv-
ning stack B in en spruta i
armen. Han sade att de
skulle testa om hon tålde
bedövningen. Det gjorde
ont i bröstet när hon låg på
operationsbordet. Den
vänstra armen rörde sig
fram och tillbaka, så att
personalen fick hålla fast
den.’’

’’Att jag skulle använt ter-
men »tandläkarskräck» är
märkligt, då detta ord inte
ingår i min vokabulär och
dessutom inte har något
med det aktuella fallet att
göra.’’



jektion av denna mängd sker med intra-
dermal nål, s k Mantouxnål, en mycket
tunn nål, så att en liten kvaddel, 2 × 2
mm, uppstår. Efter ca 1/2 timme avläser
man resultatet och jämför med referen-
sen koksalt. Skulle allergi eller någon
annan form av överkänslighet förelig-
ga, framkommer en rodnad zon runt in-
jektionsstället.

De medel jag testade på detta sätt var
Carbocain-adrenalin, samma lösning
som jag senare bedövade huden med,
Marcain-adrenalin och Xylocain Tung.

Av dessa innehåller de två förstnämnda
metylparaben. Ingen reaktion tydande
på allergi framkom, vilket jag bedömde
vara en för patienten och den följande
anestesin viktig upplysning. I anmälan
hävdar patienten att jag skulle ha gjort
denna test när hon låg bedövad. Så var
icke fallet, då den gjordes innan något
bedövningsmedel användes. Det av pa-
tienten i anmälan beskrivna förfarandet
överensstämmer inte med det förfaran-
de jag använde. Jag har heller inte nå-
gon minnesbild att patienten motsatte
sig proceduren.

4. Patienten tar kontakt med chefs-
överläkaren vid anestesikliniken i bör-
jan av september 1994 med klagomål
om mitt uppförande. – Efter detta över-
enskoms ett möte med patienten och
chefsöverläkaren. Detta möte hålls ca
en vecka efteråt. Patienten får då möj-
ligheter att anföra sina besvär, vilka var
dels problemen med benen, dels upp-
förandet. Vid detta tillfälle bad jag då
patienten om ursäkt, och det var min
och chefsöverläkarens uppfattning att
detta accepterades av patienten. Jag fick
samtidigt av honom föreläggande att
iaktta de former för kontakt med patien-
ter som får anses vara accepterade. Vid
samma tillfälle undersöktes patientens
ben av oss båda. Vi kunde då konstate-
ra att det förelåg den bensvullnad som
jag konstaterat före operation, och pati-
enten fick förklarat att det rörde sig om
en cirkulationsstörning i benen, som
inte spinalanestesin kunde vara orsak
till. Jag fick i uppdrag av chefsöverläka-
ren att ordna kontakt med patientens or-
dinarie distriktsläkare snarast, vilket jag
omgående effektuerade medelst tele-

fonkontakt. Patienten föreföll både av
chefsöverläkaren och mig vara nöjd
med förklaring och handläggande. Efter
detta har jag inte haft någon kontakt
med patienten förrän i slutet av juli
1996, då hon sökte mig i en telefonkon-
takt. Hon undrade då om man kunde
göra en anmälan för att få ersättning för
värk m m, varvid jag rekommenderade
henne att göra en anmälan till patient-
försäkringen. Jag erbjöd också att hjäl-
pa till med anskaffande och ifyllande av
blanketten. Patienten hörde dock inte av
sig. Detta telefonsamtal blev tyvärr inte
journalfört.

I enlighet med ovanstående vill jag
avge följande yttrande:

1. Att spinalanestesi är för denna pati-
ent den korrekta, att den utförts en-
ligt konstens alla regler, med korrekt
dosering och att förloppet varit helt
normalt.

2. Att de beskrivna besvären inte är att
hänföra till någon biverkning till den
i det aktuella fallet givna ryggbedöv-
ningen.

3. Att förfarandet med kutantestning är
motiverat och att den utförts korrekt,
före anestesin.

4. Att jag över huvud taget aldrig an-
vänder ordet »tandläkarskräck».

5. Att jag i vittnes närvaro bett patien-
ten om ursäkt för dåligt uppförande.

6. Att jag fått en disciplinär reprimand
av chefsöverläkare i detta fall.

Bedömning
Det är inte sannolikt att skada på

blodkärlen uppkommit i samband med
operationen den 12 augusti 1994. Ut-
redningen ger inte stöd för att A gjort
sig skyldig till fel eller försummelse i
samband med denna. Att  det blev han
som kom att utföra ingreppet och inte
den läkare som patienten förväntat sig
kan han inte kritiseras för.

Såvitt framgår av utredningen har
hennes besvär inte heller något sam-
band med ryggbedövningen, som ge-
nomfördes på ett korrekt sätt. Det finns
inte heller anledning att rikta kritik mot
valet av anestesimetod. Vad gäller be-
mötandet prövar ansvarsnämnden en-
dast sådana frågor i den mån det varit av
betydelse för vården. Det är inte visat
att B uppträtt olämpligt på sätt som va-
rit menligt för vården av patienten.

Journalen är i allt väsentligt förd
utan anmärkning. Anmälan skall inte
leda till disciplinpåföljd för någon av de
anmälda.

Beslut
Ansvarsnämnden lämnar anmälan

utan åtgärd.
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’’Sammantaget är det min
åsikt att spinalanestesin
inte kan lastas för de be-
svär som patienten beskri-
ver, utan de får ses som de-
lar i ett fortlöpande sjukligt
förlopp som engagerar cir-
kulationen.’’

Pensionerad läkare 
skrev ut mängder av sprit
Under 19 månader skrev en pensio-

nerad läkare ut 29 liter 96-procentig
sprit för eget bruk. Han har medgivit att
»smärre mängder» gått till glögg och
annat. Nu fråntas han rätten att skriva
recept på teknisk sprit.

– Utredningen visar att läkaren
missbrukat sin behörighet att förskriva
teknisk sprit, skriver hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd i sitt beslut.

Läkaren, skrev mellan 6 april 1995
och 1 november 1996 ut 29 liter 96-pro-
centig sprit på två apotek. Han har häv-
dat att han efter sin pensionering bedri-
vit viss läkarverksamhet i sin bostad
och då behandlat smärre skador, gett
råd, vaccinerat med mera. 

Då har han behövt spriten för sterili-
sering och sårtvättning. Patienterna har
oftast varit släkt och vänner, som han
behandlat gratis.

Han är dock medveten om att denna
ringa verksamhet inte förklarar den
mängd apotekssprit som förskrivits.
Skamset medger han att en smärre
mängd »tyvärr» använts för att göra
»glögg och annat» i samband med fa-
miljefester och andra sammankomster.

– Jag är helt medveten om att detta
inte är någon ursäkt och att jag varit
slarvig, förklarar han sig.

– Hela situationen är naturligtvis
mycket pinsam för mig, tillägger han.

Enligt ansvarsnämndens beslut får
nu inget apotek i Sverige lämna ut sprit
på ordination av den pensionerade läka-
ren. (TT)

Läkare prickad för missad tumör
En läkare i Sydsverige trodde att en

elakartad cancertumör var hemorrojder.
Nu har han varnats av sjukvårdens an-
svarsnämnd.

Patienten, en 47-årig man, sökte lä-
karbehandling för diarréer, blod i avfö-
ringen och eventuellt också hemorroj-
der. Läkaren behandlade mannen för
hemorrojder och gav honom en ny tid.

47-åringen märkte ingen förbättring
och avbokade därför återbesöket. Efter
en månad kontaktade mannens hustru
läkaren och bad om remiss till kirurgis-
ka kliniken i Helsingborg. Läkaren an-
såg inte detta nödvändigt eftersom det
enligt hans mening var hemorrojderna
som var problemet. Till sist skrev läka-
ren ut en remiss men undersökningen
dröjde eftersom 47-åringen inte fått för-
tur. Mannens blödningar fortsatte och


