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grund av sin hjärtinfarkt, trots våra för-
sök med extra vätska och hjärtstödjan-
de medicinering. Att vi inte gav propp-
lösande behandling beror endast på in-
tentionen att inte göra mer skada än
nytta. Jag anser att alla människors liv
har ett stort värde, oavsett ålder. Att ge
propplösande behandling, streptoki-
nas, till en man, som berättat att han
hade blödningar från ändtarmen, anser

jag hade varit helt fel ur medicinsk
synpunkt.

Dr B har uppgett följande. Patien-
ten kom till akutmottagningen den 5
februari -96 med bröstsmärtor. Han be-
dömdes av primärjour och bakjour, som
bestämde behandling och ordinerade
mediciner. Han kom därefter till avd C
(HIA), där jag tjänstgör som underläka-
re. Jag har underordnad ställning och
inte befogenhet att bestämma om pati-
enten ska ordineras propplösande be-

handling eller inte. Detta beslut görs av
överläkare/bakjour.

Den avlidnes dotter har yttrat sig
över utredningen och vidhållit sin an-
mälan.

Bedömning
En färsk eller pågående blödning är

en kontraindikation för streptokinasbe-
handling. Patientens möjligheter att
klara en blödning med åtföljande syre-
brist var dessutom försämrad på grund
av både hjärtsvikt och lungemfysem.

Utredningen har inte visat annat än
att han behandlats i enlighet med ve-
tenskap och beprövad erfarenhet. An-
mälan kan därför inte leda till disci-
plinpåföljd.

Beslut
Ansvarsnämnden lämnar anmälan

utan åtgärd. •

’’ Propplösande behand-
ling i en sådan situation
kan med stor sannolikhet
orsaka livshotande, svår-
åtgärdade blödningar.’’

Ansvarsärenden i korthet
Dränagerör g enom
trumhinnan skadade
inre delar
Anmälare: Socialstyrelsen
Anmälda: Öronläkare och aneste-
siolog
Orsak: Huvudrörelse ledde till
skada på mellanörat
HSAN 433/97

En fyraårig pojke skulle för tredje
gången behandlas med insättande av
dränagerör genom trumhinnan på grund
av upprepade inflammationer. Ingrep-
pet utfördes i narkos. När operatören
skulle sätta in röret ruckades pojkens
huvud när narkosläkaren ändrade huvu-
dets läge för att förbättra patientens luft-
väg. Man misstänkte att genom denna
rörelse hörselbenskedjan rubbats; re-
sultatet av en postoperativ utredning
stödde misstanken.

Socialstyrelsen har anmält bägge lä-
karna för felbehandling i samband med
rörinsättning. Av utlåtande för veten-
skapligt råd inom ämnesområdet öron-
näs- och halssjukdomar framgår bland
annat följande:

Med övervägande sannolikhet har
ingreppet åsamkat skada på trumhinna
och hörselben, vilket lett till en neuro-
gen hörselnedsättning. När en läkare
manipulerar med instrument i hörsel-
gången måste alltid läkarens hand stö-

das mot patientens huvud, så att skada
på inre delar kan förhindras. Anestesilä-
karen har varit medansvarig till att ska-
dan uppstått, genom att  inte varna ope-
ratören att han avsåg att ändra huvudets
läge. Båda läkarna har härigenom brus-
tit i sin yrkesutövning och åsamkat pa-
tienten hörselskada. Huvudansvaret
måste läggas på operatören.

Socialstyrelsen har yrkat på disci-
plinpåföljd för de två läkarna. 

Öronläkaren har beskrivit den tek-
nik hon använt i samband med ingrep-
pet. Detta utfördes med hjälp av opera-
tionsmikroskop och tog endast ett par
minuter att genomföra. Patientens hu-
vud vilade fritt på operationsbordet
utan annat stöd än av narkosläkaren.
Genom detta var det möjligt att vid be-
hov ändra huvudets läge för att få bättre
sikt. Operatören höll spekulum i väns-
ter hand, och i samband med paracentes
och rörinsättning stödde hon lillfingret
mot patientens huvud. Röret och införa-
re befinner sig då alldeles framför ham-
marskaftet, och här krävs precisionsrö-
relser på tiondels millimeter. Vid mins-
ta rörelse på huvudet riskeras att en ska-
da uppstår. Narkosläkaren borde därför
ha varnat operatören för att han skulle
ändra huvudets läge.

En öronspecialist utsedd av Sveriges
Läkarförbund anser att den anmälde lä-
karen har behandlat fallet korrekt.  En-
punktsstöd med lillfingret kan visserli -
gen aldrig skydda mot en plötslig rota-
tionsrörelse, men att stödja med fler
fingrar är inte möjligt.

Anestesiologen har yttrat sig. Det
framgår bland annat att han ändrade
greppet med vänster hand som höll i
masken, när patientens luftväg inte var
optimal. Operatören skall därvid ha
uppmanat honom att hålla still. Han
upplevde dock att huvudet hela tiden
hölls stilla och att manipulationen gick
att genomföra utan att onormalt stor rö-
relse av huvudet skedde.

Bedömning oc h beslut
Ansvarsnämnden anser att rörinsätt-

ning på en patient sövd på mask förut-
sätter samverkan mellan anestesiologen
och operatören. Denna samverkan har
uppenbarligen ej fungerat i detta fall.
Det är oklart hur stor denna rörelse av
pojkens huvud var; varje millimeterför-
skjutning ter sig betydligt större i mik-
roskopet. Med anestesi på mask kan
inte absolut orörlighet garanteras. Ope-
rationstekniken var densamma som an-
vänds vid de flesta öronkliniker i landet
vid denna typ av operation. Det går inte
att med denna teknik med fullständig
säkerhet skydda sig från plötsliga rörel-
ser  av rotationstyp. En fullständig fixa-
tion av huvudet skulle emellertid i prak-
tiken i det närmaste omöjliggöra rörin-
sättning.

Även om det sålunda uppkommit en
skada vid ingreppet, finner nämnden
inte att någon av de anmälda läkarna
kan göras ansvarig för detta. Anmälan
skall därför inte leda till disciplinpå-
följd mot någon av dem.•

’’ Min handläggning från
akuten hade varit identisk.
I samband med en akut
hjärtinfarkt är det klart
olämpligt och belastande
att påbörja tarmundersök-
ningar. ’’


