
Är utslagen i Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd prejudi-
cerande? Bör t ex förlossnings-
klinikerna nu förbjuda tångför-
sök efter misslyckad vakuumex-
traktion därför att en läkare
prickats i ett enskilt fall? Detta
trots att flera studier tyder på
att ett sådant försök under kont-
rollerade former kan vara ac-
ceptabelt med hänsyn till risker-
na för modern och barnet.

Verksamheten i Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd (HSAN) har nyli-
gen belysts i några debattinlägg i Läkar-
tidningen. I min egenskap av veten-
skapligt råd i obstetrik och gynekologi
ombeds jag ibland av Socialstyrelsen att
ge utlåtande i ärenden där HSANs be-
slut överklagats till Länsrätten (tidigare
Kammarrätten). Också som verksam-
hetschef vid kvinnokliniken i Lund har
jag haft anledning att fundera över
HSANs utslag, både de friande och de
fällande.

Vilken betydelse skall vi tillmäta en-
skilda utslag? Skall de betraktas som
generellt tillämpliga på liknande fall?
Skall våra vårdrutiner på klinikerna änd-
ras som följd av vissa utslag? Kan
HSANs utslag i ett enskilt fall få juri-
disk betydelse för andra senare anmäl-
ningar/ärenden? Kan patienterna eller
deras ombud åberopa utslag från tidiga-
re ärenden när det gäller aktuell behand-
ling respektive handläggning av eventu-
ella anmälningar?

Ett prejudicerande ärende?
Som utgångspunkt för en sådan dis-

kussion kan ett nyligen avgjort fall
(HSAN 2035/97:A3) tjäna som exem-

pel. Det rör sig om en förstföderska med
inducerad förlossning i fullgången tid.
Patienten var kortvuxen och barnet be-
dömt som relativt stort.

Förlossningsarbetet blev utdraget,
och kejsarsnitt diskuterades. Slutligen
bestämde man sig emellertid för att på
operationsavdelningen göra ett extrak-
tionsförsök med klocka, men med be-
redskap för kejsarsnitt. Vid andra drag-
ningen släppte vakuumextraktorn, och
läkaren beslöt att göra ett försök med
tång, eftersom fosterhuvudet bedömdes
ha kommit ner mot bäckenbotten. Efter
två resultatlösa dragningar beslöts om
akut kejsarsnitt. Barnet hade tidigare
under förlossningen inte visat några all-
varliga tecken på syrebrist men var liv-
löst vid framfödandet.

Socialstyrelsen avskrev ärendet efter
att bland annat jag själv tagit ställning
till handläggningen; vissa rutiner skulle
ses över på kliniken.

Patienten anmälde ärendet till
HSAN, som i sin sammanfattande be-
dömning konstaterade att det var accep-
tabelt att göra ett försök med vakuum-
extraktion under kejsarsnittsberedskap,
men att det däremot inte var förenligt
med vetenskap och beprövad erfarenhet
att, när extraktionsförsöket misslyc-
kats, fortsätta med tång. Detta då över-
vakningen av fosterljuden inte ansågs
adekvat och fosterhuvudet inte stod slut-
roterat mot bäckenbotten. Läkaren till-
delades en varning.

Utifrån egna och andra data kan man
ställa sig frågande till Ansvarsnämn-
dens ställningstagande. I rätta händer
är, enligt min mening, ett tångförsök
under kontrollerade former ett accep-
tabelt alternativ till kejsarsnitt. I det ak-
tuella fallet hade enligt uppgift läkaren
sedan lång tid tångvana och borde upp-
fylla de krav som ställs på erfarenhet av
instrumentet.

Studier talar emot beslutet
Det finns ett antal studier som visar

att maternell och neonatal morbiditet
inte är förhöjd efter tångförlossning där
vakuumextraktion misslyckats. I en ny-
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’’ Vilken betydelse skall vi
tillmäta enskilda utslag?
Skall de betraktas som ge-
nerellt tillämpliga på lik-
nande fall? Skall våra
vårdrutiner på klinikerna
ändras som följd av vissa
utslag? Kan HSANs utslag i
ett enskilt fall få juridisk
betydelse för andra senare
anmälningar/ärenden? Kan
patienterna eller deras om-
bud åberopa utslag från ti-
digare ärenden när det gäl-
ler aktuell behandling
respektive handläggning
av eventuella anmälning-
ar?’’



ligen publicerad studie [1] kunde man
inte heller finna någon högre maternell
eller neonatal morbiditet efter tångför-
lossning som följd av misslyckad va-
kuumextraktion. I samma artikel redo-
visas en sammanställning av nio studier
där ett sådant kombinerat ingrepp före-
kom vid i medeltal 8 procent av instru-
mentella vaginala förlossningar, men
siffror på över 25 procent angavs i ett
par av dessa studier.

Vid Läkareällskapets riksstämma
1989 presenterade vi resultatet av 528
tångförlossningar mellan åren 1977 och
1989 [2]. I 73 fall (13,8 procent) hade
dessa föregåtts av misslyckad vakuum-
extraktion, och i denna grupp hade fem
nyfödda Apgar-poäng <7 vid 5 minuter,
vilket var ungefär samma frekvens som
i totalmaterialet. Sedan dess har säker-
ligen ett stort antal liknande kombinera-
de ingrepp utförts vid kliniken.

Många obesvarade frågor
Även om sakfrågan i detta fall i sig är

intressant är det av större värde att få be-
lyst hur Anita Werner, generaldirektör
för HSAN, och kanske föredragande i
obstetrik, ser på hur beslutet bör följas
upp vid landets förlossningsavdelning-
ar. Skall handläggningen i liknande fall
ändras? Kollegor refererar ofta till
HSANs beslut som prejudicerande. Bör
man som verksamhetschef nu förbjuda
tångförsök efter misslyckad vakuumex-
traktion, åtminstone om inte fosterhu-
vudet står på bäckenbotten? Skall lik-
nande ingrepp rapporteras som indicent
alternativt anmälas enligt Lex Maria om
det ändå förekommer?

Det är sannolikt många kollegor
inom vården som vill få detta belyst
som princip med tanke på att drygt
2 300 anmälningsfall prövas i sak varje
år, av vilka 17 procent leder till prick-
ning 
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Det går tyvärr inte att ge något enty-
digt svar på Ingemar Ingemarssons frå-
ga om HSANs beslut är prejudicerande.

Verksamhetsmålet för Ansvarsnämn-
den är enligt regeringens direktiv att i
anmälda fall på ett rättssäkert och om-
sorgsfullt sätt pröva hur hälso- och sjuk-
vårdspersonalen har utövat sitt yrke och
att ge sin bedömning av vad som är god-
tagbart eller inte inom hälso- och sjuk-
vården samt tandvården.

Av detta följer att besluten bör vara
så väl genomtänkta och underbyggda
att de kan tjäna som förebild. Detta är
självfallet särskilt viktigt när det gäller
uttalanden som har en mera generell
räckvidd.

Nämndens beslut har en omfattande
spridning, främst i fackpressen, och in-
tresset för dem är stort även utanför den-
na.

Jag vågar påstå att nämnden är väl
medveten om sitt ansvar. Avgöranden
som kan innebära avståndstagande från
ett visst handlingssätt eller en metod, el-
ler rekommendationer som sträcker sig
utöver det enskilda ärendet, föranleder i
allmänhet ingående diskussioner.
Emellertid kan det – som i det av Inge-
mar Ingemarsson aktualiserade fallet –
finnas olika uppfattningar om vad som
är rätt och fel och vad som är förenligt
med vetenskap och beprövad erfaren-
het.

Ansvarsnämndens beslut kan över-
klagas och ett beslut kan knappast
bli vägledande förrän det är slutgiltigt,
dvs har vunnit laga kraft. Den som
ett beslut har gått emot kan alltid över-
klaga till Länsrätten och, efter pröv-
ningstillstånd, till Kammarrätten (före
den 1 januari 1999 direkt till Kammar-
rätten).

Socialstyrelsen tillställs samtliga be-
slut av nämnden och kan i sin egenskap
av tillsynsmyndighet över hälso- och
sjukvården alltid överklaga ett beslut
för att, som det heter, tillvarata allmän-
na intressen. Domstolarna brukar då nå-
gon överklagat en påföljd regelmässigt
inhämta yttrande från styrelsen. Oftast,
men förvisso inte alltid, följer domsto-
len styrelsens synpunkter, vare sig de
överensstämmer med HSANs eller inte.

Styrelsen har med andra ord ett stort in-
flytande över utvecklingen.

Beslutet överklagat
Jag kan inte avslöja hur diskussionen

i nämnden gått i det aktuella ärendet, så
mycket mindre som jag inte var med i
nämnden vid tillfället. Beslutet är emel-
lertid överklagat av den varnade läka-
ren, och sista ordet är därmed inte sagt.

Vad gäller frågan om verkan av An-
svarsnämndens eller överinstansernas
beslut över huvud taget är det i allmän-
het rekommendabelt att följa dem. Men
den ena situationen är inte alltid iden-
tisk med den andra även om fallen är
likartade, och vad som är vetenskap och
beprövad erfarenhet kan ändra sig över
tiden. Det personliga ställningstagandet
kommer man därför knappast ifrån,
eventuella principavgöranden till trots.

Anita Werner
generaldirektör,
HSAN, Stockholm
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HSAN-beslut ger förebild
men lika fall inte identiska 
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