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Nedan presenteras fyra anmäl-
ningsfall som behandlats vid kirurg-
kliniker. I tre fall var det fråga om
försenad diagnos, där symtomen fel-
aktigt bedömts komma från urinvä-
garna. I de två fallen med dissekte-
rande aortaaneurysm var sjukhisto-
rierna likartade med symtom som
vid njurstensanfall. Det första fallet
föranledde ingen disciplinär påföljd,
i det andra fann nämnden skäl att
ålägga två läkare varning.

I det fjärde fallet tog operatören
fel på proximala och distala tunntar-
men, vilket kan tyckas märkligt. Av-
ståndet mellan de två slyngorna kan
emellertid i buksnittet vara kort och
denna förväxling förekom då och då,
även på den tid då Billroth II-resek-
tioner var en av de vanligaste opera-
tionerna på kirurgernas program.   

Aortaaneurysm I
Anmälare: Dottern
Anmäld: Kirurg vid länsdels-
lasarett
Orsak: Misstänkte njursten
HSAN198/99

En 77-årig man, som 7 år tidigare
hade opererats för koronarsjukdom,
sökte på sjukhusets akutmottagning för
värk i mage och ryggen samt kräkning-
ar. Enligt medföljande dotter hade han
svår värk och en otäck gråblek färg i an-
siktet. Han undersöktes först av medi-
cinjouren som inte fann tecken till hjärt-
sjukdom. Däremot visade urinprov blod
i urinen och läkaren misstänkte njur-
sten.  Jourhavande kirurg kunde fast-
ställa att smärtorna hade börjat fyra tim-
mar tidigare och var lokaliserade till
vänster flank, strålande ner mot
ljumsken. Patienten var måttligt smärt-
påverkad, ej blek. Buken var mjuk och
oöm, men han var öm över vänster njur-
loge. Rektalundersökning visade nor-
mal prostata. (Enligt hustrun undersök-
te läkaren endast prostatan.) Patienten
fick Voltaren för misstänkt njursten och
blev smärtfri. Han fick åka hem med re-
cept på Voltaren och remiss för urogra-
fi.

Enligt hustrun hade patienten, när de
åkte hem, fortfarande mycket ont och

han hade en »otäck ansiktsfärg». Hon
påpekade detta för kirurgen, men denne
fann ingen anledning att hålla kvar pati-
enten på sjukhuset. Mannen avled nå-
gon timme efter hemkomsten på grund
av ett rupturerat aortaaneurysm. 

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden menar att symto-

men från njursten respektive aor-
taaneurysm kan likna varandra, vilket
innebär risk för  förväxling vid dia-
gnostisering. I de fall  besvären väl
överensstämmer med njursten, kan det
inte anses vara obligatoriskt med akut
undersökning av urinvägarna, ultra-
ljudsundersökning av aorta eller dator-
tomografiunderökning. Med tanke på
patientens ålder och att han varit kärl-
sjuk kan läkaren kritiseras för att han
inte övervägt aortaaneurysm som en al-
ternativ diagnos och tillsett att patienten
ultraljudsundersökts akut. På grund av
de diagnostiska svårigheter som förelåg
i detta fall finner nämnden att vad som
brustit i handläggningen av fallet  anses
som ett ringa fel, som inte motiverar
disciplinpåföljd. Nämnden lämnar an-
mälan utan åtgärd. 

Aortaaneurysm II
Anmälare: Socialstyrelsen
Anmälda: Två överläkare vid
kirurgklinik
Anledning: Utredningen borde ha
fortsatt.
HSAN 2801/98

En 68-årig man sökte akut på vård-
central för urinstämma och smärtor i
vänster sida, som strålade ned mot väns-
ter ljumske. Han var dunköm över hö-
ger njure, buken i övrig oöm. Urinblå-
san tömdes på 175 ml. Jourläkaren be-
dömde tillståndet som njursten och pa-
tienten fick Voltaren i injektion. Injek-
tionen utlösta ischiasliknande smärtor
som efter hand avklingade. Patienten
fick gå hem med remiss för urografi. 

Ett drygt dygn senare sökte patienten
på sjukhusets kirurgiska akutmottag-
ning för ökade smärtor, nu även i väns-
ter ben. Han undersöktes först av AT-lä-
kare, vilken även misstänkte att det var
fråga om njursten och ordinerade Volta-

reninjektion.  Trots upprepad injektion
blev patienten inte smärtfri. Vården
övertogs därefter av en ST-läkare. En
akut urografi visade normal bild. Läka-
ren planerade därför att beställa ultra-
ljudsundersökning av buken, men kon-
taktade först bakjouren, överläkare  A.
Denne ansåg dock, efter att ha fått fallet
presenterat  per telefon, att patienten
kunde återvända till hemmet och få en
återbesökstid för urologisk bedömning.  

Patienten återkom samma kväll och
undersöktes nu av en annan AT-läkare,
dr C. Denne förknippade smärtorna
med den två dagar tidigare givna Volta-
reninjektionen. Han mötte även bakjou-
ren, överläkare B, som efter undersök-
ning av patienten (dock ej inkluderande
bukundersökning) delade misstanken,
att det var injektionen som förorsakat en
direkt nervskada, alternativt ett hema-
tom, som komprimerade nervstruktu-
rer. Patienten fick förutom Voltaren nu
även Ketogan i injektion. Patienten av-
led nästa dag i hemmet på grund av ett
rupturerat bukaortaaneurysm.

Ett vetenskapligt råd i kirurgi har
bedömt fallet. Han har ansett att överlä-
kare C borde ha ordinerat ultraljudsun-
dersökning av buken, särskilt som pri-
märjouren föreslagit detta. Den negati-
va urografin borde ha väckt misstanken
att smärtorna kan ha förorsakats av ett
aortaaneurysm. Det måste anses vara
klart i strid med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet att inte driva en fördju-
pad diagnostik i denna situation.   

Angående handläggningen då pati-
enten återkom till sjukhuset har veten-
skapliga rådet ansett bl a följande: AT-
läkaren och överläkare B har fastnat för
en tämligen ovanlig orsak till den aktu-
ella typen av smärta utan synbar reflek-
tion över möjliga differentialdiagnoser.
Man har inte heller tagit hänsyn till att
patienten kommit till sjukhuset en
andra gång under samma dygn, vilket
erfarenhetsmässigt är ett varningsteck-
en. Det hade då varit skäligt att hålla
kvar patienten tills objektiva stöd för en
rimlig arbetsdiagnos åstadkommits.

Socialstyrelsen ha ansett att överlä-
karna A och B varit försumliga vad gäl-
ler utredning och vård av patienten.

Utredning
Ansvarsnämnden har inhämtat ytt-

rande från kritiserade överläkarna.

Ansvarsärenden i korthet
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A menar att han blivit kontaktad av
primärjouren  per telefon när han stod
upptagen av operation. Patienten hade
mikroskopisk hämaturi och han hade
sagt sig känna igen symtomen från tidi-
gare njurstensanfall. Han var nu smärt-
fri och urografin var normal. A tolkade
det som att patienten haft spontan sten-
avgång. 

B framhåller att vid patientens andra
besök på sjukhuset var flank-ljumsk-
smärtorna  borta. Det fanns inga tecken
på cirkulatorisk påverkan. Patienten
angav smärta glutealt vid abduktion av
flekterad vänster höftled. Eftersom bu-
kundersökning gjorts tidigare under da-
gen upprepades ej detta. Efter Ketoga-
ninjektion var patienten smärtfri.

Chefläkaren vid sjukhuset som
gjort anmälan enligt lex Maria har i en
inlaga till Ansvarsnämnden bla fram-
hållit de svårigheter som föreligger att
skilja symtomen vid njurstensanfall och
dissekerande aortaaneurysm. De två
överläkarna har 12 respektiv 15 års ki-
rurgisk tjänstgöring och även utbild-
ning i kärlkirurgi. Båda betraktas som
mycket skickliga läkare och har aldrig
tidigare kritiserats för försumlighet av
myndighet. Chefsläkare beklagar den
bedömning som Socialstyrelsen gjort
och anser den vara för hård. 

Bedömning oc h beslut
Symtomen från njursten respektive

aortaaneurysm kan vara likartade, vil-
ket möjliggör förväxling vid diagnosti-
sering. I detta fall fanns emellertid en
friande urografi, varför det var angelä-
get att finna en annan förklaring till pa-
tientens symtom. Utredningen borde
därför ha fortsatt. De två läkarna har
brustit i sin diagnostik av patienten och
nämnden ålägger var och en av dem en
varning. 

Felkopplad
gastr oenter ostomi
Anmälare: Hustrun
Anmäld: Avdelningsläkare vid
kirur gklinik
Anledning: Felbehandling i sam-
band med operation
HSAN 1848/98

En 71-årig man opererades för vent-
rikelcancer enligt Billroth II. Operatö-
ren identifierade ligamentum Treitz vid

jejunums övre del och kopplade ventri-
kelstumpen till vad han bedömde som
en proximal tunntarmslynga. Därefter
anlades en entero-entero-anastomos.
Patienten reopererades fyra dagar sena-
re för misstänkt läckage. Något sådant
återfanns ej, men däremot visade det
sig, att ventrikelresten sytts mot distala
tunntarmen. Den felaktiga anastomo-
sen korrigerades. Därefter inträffade yt-
terligare komplikationer med bla sår-
ruptur, och patienten avled två veckor
efter reoperationen. 

Operatören anseratt han har iden-
tif ierat ligamentum Treitz och proxima-
la jejunum (han demonstrerade anato-
min för assistenten) men tror att han se-
dan under en kort stund »kan ha släppt
blick-kontakten med vävnaderna i bu-
ken» och att tarmen då kan ha ändrat
läge, vilket lett till den djupt beklagliga
felkopplingen.

Bedömning oc h beslut
Ansvarsnämnden anser att operatö-

ren genom att inte förvissa sig om att
rätt tunntarmsslynga drogs upp, då
ventrikelresten skulle kopplas ihop med
tunntarmen, brustit i aktsamhet, och
han ålades därför en varning. 

Buk- oc h rektal-
under sökning
bor de ha utf ör ts
Anmälare: Patienten
Anmäld: Kirur gjourhavande
Orsak: Sigmoidit tolkades som
urinvägsinfektion
HSAN 1035/98

En 72-årig kvinna, som medicinera-
de med kortison mot polymyalgia reu-
matica, sökte på sjukhusets akutmot-
tagning på grund av akuta smärtor i bu-
ken. Läkaren bedömde att smärtorna
berodde på urinvägsinfektion. Hon be-
handlades med Voltareninjektion och
Lexinor. Patienten återkom nästa dag
pga ökade buksmärtor och opererades
för akut sigmoidit med peritonit. Vid
operationen togs nedre delen av kolon
bort och en stomi anlades.

Patienten har uppgivit att läkaren
inte, trots att hon hade svåra smärtor,
hade undersökt hennes buk, inte heller
togs urinprov. Hon hade inte haft sveda
vid vattenkastningen, vilket läkaren

skrivit i journalen. Dessutom hade hon
protesterat mot diagnosen urinvägsin-
fektion, men läkare lyssnade inte. 

Läkar en har motsatt sig de an-
märkningar som riktats mot honom och
framhåller bland annat: Den värkande
buken var vid detta tillfälle »smärtrela-
terad endast ovan symfysen» och vid
besökstillfället fanns ej tecken på akut
buk eller kirurgiskt allvarlig sjukdom.
Detta skulle i så fall funnits med i jour-
nalen som positivt fynd.

»Vi, som läkare, ställer diagnos efter
vad patienten berättar, undersökning
samt provtagningar och andra dia-
goshjälpmedel som varje enskilt fall
kräver.»

»Det enda fel jag i efterhand kan se
att jag gjort är att knapphändigt diktera
till journalen de fysikaliska fynden vid
bukundersökningen.»

Bedömning oc h beslut
Ansvarsnämnden menar att, inte

minst på grund av kortisonbehandlin-
gens maskerande effekt, borde en nog-
grann undersökning ha skett. I journa-
len finns ingen uppgift om buksymtom
eller om gastrointestinal funktion. Det
framgår inte heller om någon buk- eller
rektalundersökning utförts. Med tanke
på att man nästa dag fann ett knytnävs-
stort infiltrat i nedre delen av tarmen,
borde en sådan undersökning ha avslö-
jat sjukdomens art. Det står därför klart
att läkaren inte gjort en tillräckligt om-
sorgsfull undersökning och att han har
åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutöv-
ningen. Läkaren ålades en varning. •


