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Läkare stack hål på aorta
Medan han opererade ett ljumsk-

bråck råkade en överläkare sticka hål på
patientens stora kroppspulsåder, så att
tio liter blod rann ut i buken. Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd ger nu över-
läkaren en varning.

Enligt Ansvarsnämnden har överlä-
karen inte varit försiktig vid operatio-
nen.

Patienten, en 53-årig man, operera-
des av överläkaren på ett lasarett i Mel-
lansverige. Det var vid införandet av ett
vasst instrument som används för att
tappa ut vätska som stora kroppspuls-
ådern stacks sönder.

Det var vissa svårigheter med att
stoppa bödningen och fem dagar senare
fick 53-åringen högersidig lunginflam-
mation. Efter drygt två veckor kunde
han dock skrivas ut från sjukhuset.

Ärendet anmäldes till Ansvarsnämn-
den av Socialstyrelsen, som påpekar att
en perforering av aorta är en livsfarlig
komplikation. Nämnden gör samma be-
dömning. (TT)

Upprepade prickningar
av kvinnoläkare
Hälso- och sjukvårdens an-

svarsnämnd har för femte gången ingri-
pit mot en 62-årig gynekolog. Han får
en varning för att ha handlat felaktigt
vid en förlossning på ett sjukhus i Mel-
lansverige i april förra året.

Läkaren dröjde med att besluta om
kejsarsnitt. Barnet dog i samband med
förlossningen.

Den 25-åriga kvinna som kom till
sjukhuset för att föda bedömdes vid in-
skrivningen som ett riskfall eftersom
hon hade en ökad mängd fostervatten.
Efter ett par timmars försök att få igång
förlossningen med värkstimulerande
dropp visade fosterövervakningen att
fostrets hjärtverksamhet hade föränd-
rats.

Läkaren gav ändå order om ytterli-
gare försök att via dropp stimulera en
normal förlossning. Barnmorskans pro-
tester hjälpte inte. När värkstimulering-
en misslyckades gjordes till slut ett kej-
sarsnitt, men då var fostret dött.

Gynekologen anmäldes av både den
förlösta kvinnan och sjukhusets kli-
nikchef. Som TT tidigare redovisat
hade läkaren redan fått tre varningar
och en erinran av Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd. Han anmäldes
första gången 1974.

Efter dödsfallet på förlossningsklini-

ken beslutade sjukhusets klinikledning
i februari i år att utesluta honom från all
förlossningsvård, mödravård och jour-
tjänstgöring.

Frågan om huruvida läkaren ska få
behålla sin legitimation har diskuterats
vid tidigare anmälningstillfällen. Men
Socialstyrelsens tillsynsenhet har inte
ansett att beviskraven för grov oskick-
lighet kunnat uppfyllas så att de håller i
domstol.

Läkare i Sverige har bara förlorat sin
legitimation om de varit grovt oskickli-
ga i kombination med psykisk sjukdom
eller missbruk eller dömts för allvarliga
brott utanför läkaryrket. (TT)

Felaktig diagnos förstörde
16-årings testikel
En 16-årings ena testikel förstördes

och måste opereras bort eftersom läka-
ren vid ett mellansvenskt sjukhus ställ-
de fel diagnos två gånger. För denna
upprepade miss får han en varning av
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Pojken hade fått ett slag mot pungen
och uppsökte sjukhus. Läkaren konsta-
terade att 16-åringen sannolikt drabbats
av en blödning. Han försåg honom med
en suspensoar.

Två dagar senare kom pojken tillba-
ka, eftersom han hade mycket ont i
pungen. Nu fann läkaren det för troligt
att det rörde sig om en inflammation i
testikeln. Prover togs och patienten om-
bads återkomma två dagar senare.

Den läkare som då undersökte ho-
nom ansåg att han borde opereras ome-
delbart. Det visade sig att testikeln hade
vridit sig och man var tvungen att ta bort
den.

Socialstyrelsen, som utrett ärendet,
anser att läkaren borde ha gjort en kir-
urgisk undersökning med en gång, ef-
tersom det var en sådan osäkerhet kring
diagnosen. Enligt Socialstyrelsen var
16-åringens symtom också typiska för
testistorsion.

Läkaren håller med om att han inte
undersökte 16-åringen fullt ut, efter-
som han var på väg till en operation när
pojken dök upp andra gången. Han för-
klarar vidare att han hade diagnosen
testistorsion i åtanke. Men han ansåg
det meningslöst att i det läget skicka
16-åringen till ett större sjukhus efter-
som skadan då var flera dagar gammal
och obotlig.

– Läkarens fel är varken ringa eller
ursäktligt, skriver Ansvarsnämnden i
sitt beslut. (TT)
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Särtryck ur
Läkartidningen

1990–93
Läkartidningens språkspalt in-
nehåller både stort och smått,
både dagsländor och ”eviga”
sanningar  – om nu sådana
över huvud taget finns i språket
och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.

Pris 48 kr. Vid 11-50 ex 43 kr,
vid högre upplagor 40 kr/ex.
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Sändes till Läkartidningen, Box
5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet ”Medici-
nens språk”.

Beställning per fax:
08-20 76 19


