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Frakturdiagnostik
på kraftigt berusad
person

Anmälare: Patienten
Anmäld: Ortoped
Orsak: Missad fotledsfraktur
HSAN 2760/97

En 30-årig man sökte akutmottag-
ningen vid ett universitetssjukhus efter
att han råkat ut för misshandel och bli-
vit sparkad mot vänster ben.  Det fanns
svullnad och ömhet från underbenet
ned mot fotleden. Mannen var kraftigt
berusad. Röntgenundersökning av un-
derbenet visade komminut fraktur mitt
på fibula. Skadan bedömdes ha förorsa-
kats av direktvåld (spark) mot underbe-
net och han behandlades med stödför-
band. Han fick stanna kvar på akutmot-
tagningen till nästa dag för att nyktra
till. Nio dagar senare återkom han till
sjukhuset på grund av att foten var svul-
len. Man konstaterade då att det förelåg
en syndesmossprängning. Skadan fixe-
rades med två märlor. 

Patienten anser att fotledskadan
borde ha upptäckts vid besöket på akut-
mottagningen.

Utredning
Läkaren framhåller att vid under-

sökningen förelåg kraftig ömhet mitt på
underbenet men ingen ömhet över fot-
leden. Han är medveten om att en frak-
tur på fibula kan vara orsakad av en pro-
nationsskada i fotleden, men anamnes,
avsaknad av ömhet över fotleden och
röntgenbilden talade för direktvåld mot
underbenet – en skada som inte kräver
operativ behandling. Han menar att en

fotledsskada kan ha maskerats av den
kraftiga berusningen eller av att patien-
ten under alkoholpåverkan kan ha
snubblat senare. 

Bedömning och beslut
Det är vanligt med hög fibulafraktur

vid fotledsskada förorsakad av prona-
tionsvåld och denna skadetyp är vanlig
hos etylpåverkade patienter. Skadan
är allvarlig eftersom fotledens ana-
tomi hotas, om inte skadan behandlas
snabbt. Röntgenbilden visade spiral-
fraktur med intermediärfragment, en
skada som uppstår av vridvåld, inte di-
rektvåld. Läkaren har inte i journalen
noterat möjligheten av att skadan kun-
de vara en fotledsfraktur, inte heller
kallat patienten till återbesök eller
kontrollerat tillståndet före hemgång
nästa dag.

Nämnden ålade läkaren en erinran.

Ordförande, två ledamöter och de
två föredragande läkarna hade dock en
avvikande mening:

Läkarens bedömning har försvårats
av att patienten var berusad och att han
fått uppgiften att skadan troligen upp-
stått till följd av ett direktvåld. Läkarens
fel är därför enligt deras mening ursäkt-
ligt och han skulle därför inte åläggas
disciplinpåföljd. 

Fördröjd diagnos
av neuroborrelios
Anmälare: Patienten 
Anmäld: Distriktsläkare
Orsak: Ofullständig utredning 
av huvudvärk
HSAN 2824/97

En 40-årig man hade sedan tre må-
nader haft svår huvudvärk och kräk-
ningar nästan varje morgon. Han hade
tidigare sökt annan läkare som bland
annat förordnat datortomografi av
skalle och halsrygg. Dessa undersök-
ningar hade inte visat något anmärk-
ningsvärt. Då besvären inte upphörde
sökte han den nu anmälde läkaren. Den-
ne analyserade besvären och ordinerade
NSAID och sjukgymnastik. Vid återbe-
sök tre månader senare hade dubbelse-
ende tillkommit. Läkaren misstänkte nu
migrän och ordinerade Imigran. Ett år
senare återkom patienten till samma lä-
kare och han hade nu, förutom fortsatt
huvudvärk, ostadig gång. Han remitte-
rades till neurolog och undersökning av
spinalvätska visade neuroborrelios.
Sjukdomen har lett till att patienten för-
lorat gångförmåga och endast hjälpligt
kan ta sig fram med rullstol eller kryc-
kor.

Patienten menar att läkaren hade
kunnat ställa korrekt diagnos redan vid
första besöket med hjälp av prov på
ryggmärgsvätska.

Utredning
Läkaren har framhållit att han är väl

medveten om symtomen vid neurobor-
relios även om han under sina 28 år som
kliniskt verksam läkare med >50 000
läkarbesök tidigare inte sett en enda pa-
tient med denna sjukdom. Han hade vid
första  besöket gjort en psykosocial
anamnes och funnit »att patienten inte
var utsatt för stora psykologiska eller
sociala påfrestningar». Det fanns då
inga direkta tydliga belägg för migrän,
varför han endast förskrev antiinflam-
matorisk och antiemetisk medicin samt
remitterade patienten till sjukgymnast.
Vid återbesöket fann han emellertid att
triaden yrsel, synstörning och kräkning
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