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zeutveckling i den opererade hornhin-
nan. Efter nio månader noterades ytter-
ligare försämring av synskärpan och
förändringar centralt på hornhinnan.
Han opererades på sjukhus, sedan an-
nan läkare remitterat honom dit.

Patienten har anmält läkaren för
bristfällig information före operatio-
nen, för att operationen misslyckats och
för att uppföljningen varit bristfällig. 

Utredning
Läkaren har uppgett att han konsta-

terat ett ringa synfel på vänster öga men
ett större på det högra. Denna obalans
gav patienten en synstörning som han
önskade få behandlad. Han hade infor-
merats både skriftlig en och muntligen,
fått betänketid och sedan återkommit
för behandling. Behandlingen skedde
komplikationsfritt enligt gängse ruti-
ner. Postoperativt behandlades han med
kortisondroppar. Vid första återbesöket
konstaterades en ringformad haze grad
2 i kornea. Synskärpan var då 0,2 och
den har sedan försämrats till 0,05. En-
ligt läkarens mening är denna form av
kraftig disighet i hornhinnan extremt
ovanlig och inte förutsägbar. Internatio-
nella rapporter om komplikationer av
detta slag har visat att hornhinnan klar-
nar upp även om tidsperspektivet kan
vara några år. 

Nämnden har inhämtat ett sakkun-
nigutlåtande från en expert inom ögon-
sjukvård. Han har bl a konstaterat att pa-
tienten opererats med en relativt ny ope-
rationsmetod, när det gäller att korrige-
ra hyperopi, som i detta fall lett till att
synskärpan postoperativt var dålig. Av
den skriftlig a information patienten
fick framgår inte att en bestående syn-
nedsättning kan bli resultat av operatio-
nen. Något tekniskt fel har inte doku-
menterats vid operationen. Vid kontrol-
len nio månader efter operationen be-
skrivs en mera uttalad haze, som enligt
den sakkunnige i själva verket är en cen-
tral nebula (ärr) och som är den sanno-
likaste förklaringen till patientens kraf-
tiga synnedsättning. Detta är en känd
komplikation vid denna typ av kirurgi. 

Chefen för ögonkliniken har också
yttrat sig. Han framhåller att man vid
kliniken gjort över 3000 laseroperatio-
ner mot synfel och att incidensen för dy-
lik synnedsättande komplikation ligger
på en nivå under 0,39 promille. Risken
för denna komplikation är i paritet med
eller till och med lägre än den som kan
orsakas av kontinuerligt kontaktlinsbä-
rande. 

Bedömning oc h beslut 
Ansvarsnämnden konstaterade att

behandlingen tekniskt och medicinskt

utförts på ett acceptabelt sätt. I det
skriftlig a informationsmaterial som pa-
tienten erhållit angavs dock inget om
risk för komplikationer med bestående
skador, som bevisligen förekommer en-
ligt vetenskapliga rapporter. »Det värs-
ta som kan hända är att Du måste använ-
da glasögon som förut.» Den skriftlig a
informationen var därför inte tillfreds-
ställande och vetenskapligt grundad.
Det är inte godtagbart att på detta sätt i
en detaljerad skriftlig inf ormation ute-
lämna väsentliga uppgifter om risken
för bestående funktionsnedsättning in-
för behandling i ett från sjukvårdssyn-
punkt friskt organ. 

Läkaren har av oaktsamhet inte full-
gjort sina skyldigheter och nämnden
ålade honom en erinran.
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En 16-årig flicka hade sex år tidiga-
re opererats för hypofystumör, vilket
medfört förutom total hypofysinsuf-
ficiens och nedsatt syn en kosmetiskt
störande skelning. För detta operera-
des hon i vänster öga och i samband
med denna operation gjordes även en
tandbehandling. Ingreppen gjordes i
narkos och på grund av hennes hypo-
fysinsufficiens krävdes en hel del pre-
operativa förberedelser liksom post-
operativ övervakning. Vid operationen
flyttades emellertid muskeln åt fel håll
så att skelningen förvärrades. Flickan
reopererades, sedan felet uppdagats
vid återbesök och då med fullgott re-
sultat.

Socialstyrelsen har kallat en expert
inom ämnesområdet ögonsjukdomar
som i sitt yttrande framfört bl a följan-
de:

Det är lämpligt och vanligt att opera-
tören som en sista kontroll omedelbart
förre operationen läser igenom valda
delar av patientens journal och med-
delar personalen, vad han/hon har för
avsikt att göra; vid skelningsoperation
vilken muskel som skall förkortas och
vilken som skall flyttas bakåt. Operatö-
ren är i detta fall ensam ansvarig för det
uppkomna felet. Socialstyrelsen har
med stöd av yttrandet yrkat att läkaren
åläggs disciplinpåföljd.

Utredning
Ögonläkaren har i sitt yttrande fram-

hållit att hon lagt ner stor omsorg i pla-
neringen inför ingreppet. Vid detta
skulle göras en maximal fram- och till-
bakaläggning av musklerna i ena ögat,
för att få en så stor minskning av skel-
vinkeln som möjligt. Av journal och
operationsanmälan var det angivet, att
det skulle göras operation för utåtskel-
ning, men »den stressade stämningen
på operation» medförde att hon flyttade
åt fel håll. Den anmälde läkaren uppger
i sitt yttrande att det inträffade har berört
henne djupt och att rutinerna har ändrats
så, att den preoperativt bestämda mus-
kelförflyttningen påförs operationsan-
mälan och att denna finns framför ope-
ratören under hela ingreppet. 

Bedömning oc h beslut
Ansvarsnämnden har funnit att läka-

ren vid ingreppet av oaktsamhet gjort en
felaktig ögonmuskelförflyttning och
ålade läkaren en varning. •


