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K:s hälsotillstånd starkt isär vad beträf-
far makens och barnmorskornas be-
skrivning. Enligt uppgift skall vid enhe-
ten ett rapportblad med journalanteck-
ningar endast upprättas, om avvikelser i
vårdsituationen förekommer. I Social-
styrelsens föreskrifter om patientjour-
nallagen anges att »En patientjournal
skall innehålla en tydlig omvårdnads-
dokumentation – – –  Omvårdnadsåt-
gärderna skall sammanfattas i en om-
vårdnadsepikris i samband med ut-
skrivning av patienten». Socialstyrel-
sen fann vid sin granskning att författ-
ningsmässiga krav rörande journalfö-
ring ej fullt ut var uppfyllda vid klini-
ken.

Tidig hemgång förutsätter att nöd-
vändiga säkerhetskrav tillgodoses.
Mödrarna kan inte förväntas känna till
alla komplikationer i samband med för-
lossning. Rutiner för uppföljning bör
därför vara aktiva och ej passiva, tex
genom att rutinmässigt kontakta den
nyförlösta modern i hemmet de första
dygnen efter hemgång. Socialstyrelsen
anser att enhetens rutiner i detta avseen-
de ej varit tillräckliga. 

Vid enheten hade systematisk upp-
följning av hemskrivna ej skett, varför
misstanke om GAS-infektion ej fram-
kom förrän tio dagar efter det först in-
träffade fallet. När det blivit klart att tre
kvinnor förlösta vid enheten insjuknat
med GAS-infektion stängde klinikled-
ningen enheten samt utredde och sane-
rade miljön. Hygienutredning påbörja-
des sedan snabbt, men miljö- och perso-
nalprov borde ha skett snabbare. 

Socialstyrelsen anser  att det är »epi-
demiologiskt sannolikt» att det fanns ett
samband mellan de tre insjuknandena i
samma typ av bakterieinfektion. Någon
smittkälla har inte kunnat fastställas.
Vid inspektion på enheten har Social-
styrelsen noterat att tvättställ saknas på
förlossningsrummen och vid genom-
gång av enhetens rutiner konstaterat att
desinfektion av yttre genitalia och om-
givande hudområden ej genomförts in-
för förlossningen. Utredningen har
även visat på andra rutiner på förloss-
ningsenheten som behöver bli föremål
för översyn, något som även gäller sjuk-
hushygieniska avdelningen. 

Bedömning oc h beslut
Det kan inte läggas någon av de an-

svariga barnmorskorna till last att de
inte kunnat förutse den elakartade in-
fektionen. Frågan är emellertid om K
visade sådana tecken till begynnande
sjukdom, att hon borde ha tillråtts att
stanna kvar på sjukhuset. Det går inte att
i efterhand klarlägga exakt vad som fö-
rekommit vid de tillfällen, då saken kan
ha aktualiserats, eftersom dokumenta-

tionen är synnerligen bristfällig. Trots
att det framkommit tecken på att K inte
mådde riktigt bra, har man inte vidtagit
några åtgärder som att t ex kontrollera
temperaturen.

Den barnmorska som skötte utskriv-
ningen visste att K varit trött och att hon
enligt maken känt sig ruggig. Nämnden
anser att hon dels borde ha förhört sig
närmare om K:s tillstånd och eventuellt
sett till att hon blivit undersökt, dels do-
kumenterat utskrivningssamtalet bätt-
re. Hon tilldelas påföljd i form av erin-
ran. 

Nämnden finner dessutom att klinik-
chefen och avdelningschefen (barn-
morska) haft ansvar för rutinerna för
journalföring och hemgång och att des-
sa inte varit tillfr edsställande. Påföljden
bestäms till erinran för var och en.

Tre i nämnden (läkare, sjuksköterska
och riksdagsledamot) ville bestämma
påföljden för klinikchefen och avdel-
ningschefen till varning. 

Vidare uppf öljning
uteb lev
Anmälare: Patienten
Anmäld: Överläkare vid kvinno-
klinik
Orsak: Försenad diagnos av ova-
r ialcancer
HSAN 2249/97

En 32-årig kvinna sökte gynekolog-
mottagning på grund av buksmärtor.
Vid palpation och ultraljudsundersök-
ningen upptäckte gynekolog A en ore-
gelbunden resistens intill vänster ovari-
um. Vid kontroll tre veckor senare hade
förhårdnaden ökat från två till tre centi-
meter, och patienten remitterades till
gynekologklinik vid regionsjukhus för
bedömning och eventuell laparoskopi.
Där gjorde en gynekolog B förnyad ult-
raljudsundersökning, men han fann nu
att vänster ovarium var helt utan an-
märkning. Inte heller vid palpation fann
gynekolog C något anmärkningsvärt.
Han bedömde att patientens buksmärtor
berodde på colon irritabile. Remissen
besvarades med journalkopia. Ett halvt
år senare opererades patienten, varvid
man fann en 2–3 cm stor tumör i väns-
ter ovarium samt tecken till spridd can-
cer.

Patienten anseratt gynekolog C vid
regionsjukhuset avfärdat hennes svåra
buksmärtor med att de berodde på dåli-
ga kostvanor. »Sluta äta hamburgare, ät
mera fibrer.» Hon menar att hennes can-
cersjukdom i samband med undersök-

ningen måste ha varit fullt utvecklad
och att en omedelbar behandling måste
ha besparat henne mycket lidande.

Gynekologen C uppger att han vid
undersökning inte funnit några tecken
till gynekologisk affektion men där-
emot ömhet över sigmoideum. Även
om patienten inte hade någon påtaglig
störning vad gäller avföringsvanor, be-
dömde han det vara fråga om colon irri-
tabile. Eftersom ultraljud, utfört av en
»synnerligen kvalificerad kollega»,
även visat normala förhållanden, anser
han att patienten blivit grundligt under-
sökt. Han beklagar slutligen, att utred-
ningen inte lyckats uppfånga den
»snabbväxande» tumören.

Bedömning oc h beslut
Ansvarsnämnden konstaterar att gy-

nekolog A fått besked från regionsjuk-
husets läkare, att patientens gynekolo-
giska  status var utan anmärkning, och
hon hade därför ingen anledning att vid-
ta ytterligare åtgärder. Det finns därför
ingen anledning att rikta kritik mot hen-
nes omhändertagande av patienten.

Gynekolog C borde däremot ha för-
anstaltat om en ny kontroll, alternativt
genomfört laparoskopi med tanke på
att inremitterande läkare vid två tillfäl-
len konstaterat en ekotät resistens (inte
en cysta, som ofta kan försvinna spon-
tant). Nämnden ålade honom en erin-
ran.

’’Lindomefall’ ’ på
förlossning en
Anmälare: Patienten
Anmäld: Gynekolog och barn-
morska
Orsak: Kvarglömd tork vid för -
lossning
HSAN 1757/97

En 30-årig förstföderska förlöstes på
en universitetsklinik. Efter förloss-
ningen konstaterade barnmorskan djup
perineal ruptur som sträckte sig upp i
vagina med avlösning av den bakre väg-
gen från rektum. Barnmorskan tillkalla-
de jourhavande gynekolog som suture-
rade rupturen. Innan läkaren anlände
hade barnmorskan anlagt lokalbedöv-
ning. Efter utskrivning från kliniken
fick patienten besvär i form av illaluk-
tande flytningar, och hon »kunde endast
sitta på ena av skinkorna». Fem veckor
efter förlossningen avlägsnades på
vårdcentral en kvarglömd kompress i
slidan.

Barnmorskan uppger att hon vid


