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Han fick stanna kvar för observa-
tion. Fyra dagar senare opererades han,
då man börjat misstänka att det kunde
vara fråga om en blindtarmsinflamma-
tion. Operationen visade att han hade
bukhinneinflammation som utgick från
en brusten blindtarm. Hans tillstånd för-

sämrades med infektionskomplikatio-
ner och det krävdes intensivvård med
bland annat dialys. 

Anmälan
Patienten har anmält ansvarig perso-

nal på akutmottagningen och kirurgkli-
niken för feldiagnostisering. Han upp-
ger bland annat följande. 

Diagnosen blindtarmsinflammation
torde vara rätt enkel och vanligt före-
kommande även på äldre patienter. Den
missade diagnosen medförde livshotan-
de komplikationer med långvarig inten-
sivvård och rehabilitering. 

Utredning
Ansvarsnämnden har tagit del av pa-

tientens journal och hämtat in yttran-
den av legitimerade läkaren A, avdel-
ningsläkare B, chefsöverläkare C och
överläkare D. De har bestritt att de
handlat felaktigt och uppgett bland an-
nat följande.

Legitimerade läkaren A: Jag har
träffat patienten vid endast ett tillfälle,
och då varit ansvarig för handläggning-
en i min egenskap av dagprimärjour på
kirurgiska akutmottagningen. Jag kan
nu inte i detalj påminna mig händelse-
förloppet, utan har att lita till bifogade
journalanteckningar. Därav framgår att
patienten inkommit till sjukhuset den 3
juni 1995 kl 14.00. Byte av jourhavan-
de sker 16.00, varför mitt ansvar för
handläggningen av honom inskränker
sig till maximalt två timmar. Emellertid
gjordes den initiala bedömningen av pa-
tientens tillstånd vid detta tillfälle. En-
ligt journalanteckningen hade patienten
haft ca 24 timmars smärta i nedre delen
av buken. Smärtorna påminde om ett ti-
digare njurstensanfall. Smärtan hade ej
»vandrat», som ofta är fallet vid blind-
tarmsinflammation.

Smärtan hade minskat vid inkom-
sten till sjukhuset, men bukundersök-
ningen gav ett resultat som medförde
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En manlig patient, född l928,
sökte på akuten på ett storstads-
sjukhus i juni 1995, på grund av
att han sedan något dygn haft
akuta buksmärtor på höger
sida. Han ömmade till höger, var
feberfri och hade röda blod-
kroppar i urinen, varför man
misstänkte urinledarsten. En
akut röntgen av njurarna utför-
des. Denna visade avvikande
fynd som skulle kunna vara för-
enliga med den misstänkta dia-
gnosen.



inläggning för vidare observation, s k
bukobs. I journalen finns ej antecknat
huruvida patienten undersöktes via
ändtarmen, s k palpation per rectum.
Jag kan naturligtvis inte garantera att så
skedde, men jag kan konstatera att det
högst sannolikt utfördes då jag i stort
sett helt utan undantag gör denna under-
sökning på patienter med smärtor ned-
till i buken. Journalen har dikterats av
medicine kandidat, vilket skulle kunna
förklara att uppgiften saknas. Kandida-
ters dikterande av journaler övervakas
ej under jourtid.

Då smärtorna påminde om njursten,
samt då patienten uppvisade blod i
urinen, ordnades det med en njurrönt-
gen. Efter denna återkom patienten för
bedömning, vilken gjordes av pågående
kvällsjour, dr B. Patienten lades in för
vidare observation, men operation an-
sågs uppenbarligen ej nödvändig då pa-
tienten var förbättrad kliniskt, var feber-
fri, och då man hade vissa skäl att miss-
tänka njursten med infektion som orsak
till besvären. —-

Avdelningsläkare B: Jag träffar pa-
tienten strax efter att han återkommit
från urografiundersökningen då jag har
påbörjat mitt jourpass. Avgående jour-
havande brukar muntligt rapportera
över samtliga patienter som befinner sig
på röntgen eller andra undersökningar
vid tidpunkten för jouravlösning. Jag
kan tyvärr inte erinra mig exakt vad som
rapporterades om den här patienten.

Enligt våra journalanteckningar har
det dock funnits en viss misstanke om
att det här skulle kunna vara en sten i 
urinvägarna i kombination med en urin-

vägsinfektion varför man har gjort en
akut urografi.

När jag undersöker patienten har han
delvis förbättrats vad gäller smärtan.
Febern har gått ner. Utifrån röntgensva-
ret samt patientens uppgifter om att han
sett ett koagel eller liknande föremål
komma ut i urinen finns det anledning
att misstänka att det rör sig om en urin-
vägsinfektion i kombination med njur-
sten. Den diagnosen är dock långtifrån
med säkerhet fastställd vid den tidpunk-
ten. Då patienten vid undersökning av
buken uppvisar ömhet som väl kan
stämma med blindtarmsinflammation,
men även med urinvägsinfektion eller
njursten, inläggs han för observation.

Ömheten i buken är dock inte av den

karaktären med kraftig ömhet över
blindtarmen eller andra klara tecken på
bukhinneinflammation, varför någon
omedelbar operation inte anses motive-
rad. Han läggs däremot naturligtvis in
för observation och fortsatt undersök-
ning. Under den fortsatta natten försäm-
ras han inte på något sätt. Han rapporte-
ras över nästkommande dag till pågåen-
de jourhavande.

Överläkare D: Undertecknad har i
egenskap av överläkare på kirurgavdel-

ningen varit ansvarig för patientens
vård under tiden 6/6–12/6 1995. —-

Patienten lades in som bukobs. En-
ligt journalanteckningar synes han initi-
alt ha förbättrats. Patienten observera-
des över helgen av jourhavande läkare,
men indikation för laparotomi bedöm-
des ej föreligga. Patienten försämrades
mellan den 6 och 7/6 och undertecknad
såg patienten på morgonen den 7/6 i
samband med storrond på avdelningen.
Då förelåg en klar misstanke på inflam-
matorisk buksjukdom med en lokal pe-
ritonit i höger fossa. Patienten anmäldes
omedelbart till operation och operera-
des av doktor E med assistans av under-
tecknad. Man fann då en perforerad ap-
pendicit med lokal abscedering. Ap-
pendix avlägsnades och bukhålan ur-
sköljdes. Patienten behandlades med
intravenös antibiotika. Det postoperati-
va förloppet komplicerades av tecken
till organsvikt samt försämrat syrgasut-
byte i lungorna och en sviktande njur-
funktion. Patientens tillstånd krävde in-
tensivvård och assisterad andning i re-
spirator. Tillståndet tolkades som en
toxisk effekt som en följd av patientens
inflammatoriska buksjukdom. Läk-
ningsförloppet blev långvarigt och pati-
enten kom att vårdas på intensivvårds-
avdelningen till den 4/7. —-

Chefsöverläkare C: – – –  vill jag
som chefsöverläkare göra några all-
männa kommentarer.

Patienten inkom under en helg då ru-
tinerna för avdelningen är att bakjouren
går rond varje dag på alla akuta patien-
ter och bedömer utifrån journalhand-
lingar och undersökning av patienten
om patienten skall observeras vidare,
opereras eller skickas hem. Man be-
dömde initialt att det kunde röra sig om
smärtor från urinvägarna och patienten

hade dessutom angivit att det kommit
lite koagler med urinen. Emellertid
hade han fortfarande ömhet i buken och
tecken på infektion, varför han fortsatt
observerades.

Det blev däremot helt tydligt när pa-
tienten försämrades att någonting mås-
te göras och han anmäldes då till opera-
tion på grund av en bukhinneretning. I
det fortsatta förloppet utvecklade pati-
enten svåra komplikationer som dock
så småningom redde upp sig.

Med facit i handen kan man natur-
ligtvis konstatera att det varit bättre om
patienten opererats tidigare. Emellertid
är inte blindtarmsinflammation alltid
någon lätt diagnos och man brukar där-
för inte rekommendera att operera alla
patienter med ont nertill i buken, då det-
ta skulle leda till att en stor mängd pati-
enter opereras med friska blindtarmar.
—-

Bedömning
Diagnosen blindtarmsinflammation

kan vara svår att ställa. Röntgenunder-
sökning och laboratorieprov kan inte
alltid ge någon säker vägledning. Dia-
gnosen ställs ofta genom en kombina-
tion av yrkeserfarenhet och observation
av ett sjukdomsförlopp som dessutom
inte sällan är atypiskt.

Dr A fann blod i urinen och remitte-
rade helt korrekt till akut njurröntgen.

Dr B:s misstanke om att det rörde sig
om urinvägsinfektion och njursten var
rimlig. Det var korrekt att lägga in pati-
enten för observation. 

Att man, trots en ordentlig och kor-
rekt undersökning med bland annat
röntgen och provtagning, i det första
akuta skedet misslyckades med att stäl-
la rätt diagnos var förklarligt då det
fanns omständigheter som tydde på an-
nan diagnos. Den anmälda personalen
kan därför inte lastas för att man i inled-
ningsskedet inte kom fram till den rikti-
ga diagnosen.

Mot operationen och den efterföljan-
de behandlingen finns inte anledning
till kritik.

Utredningen ger inte stöd för att an-
mälda läkare åsidosatt vad som ålegat
dem i yrkesutövningen. Anmälan kan
därför inte leda till disciplinpåföljd.

Beslut
Ansvarsnämnden lämnar anmälan

utan åtgärd. •
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’’Diagnosen blindtarmsin-
flammation torde vara rätt
enkel och vanligt förekom-
mande även på äldre pati-
enter.’’

’’Det postoperativa för-
loppet komplicerades av
tecken till organsvikt samt
försämrat syrgasutbyte i
lungorna och en sviktande
njurfunktion.’’

’’Det kunde röra sig om
smärtor från urinvägarna
och patienten hade dessut-
om angivit att det kommit
lite koagler med urinen.’’


