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En vanlig orsak till anmälan
till HSAN är idag skador i sam-
band med laparoskopiska in-
grepp och då ofta skador på
djupa gallgångar vid kolecyst-
ektomi. I nr 42 av Läkartidning-
en redogjordes för ett fall, där
skada troligen hade kunnat
undvikas om peroperativ kolan-
giografi utförts. Om denna un-
dersökning görs, är det emeller-
tid viktigt att fynden tolkas rik-
tigt, vilket fallet nedan illustre-
rar. De övriga tre fallen visar
andra typer av feltolkningar
inom  olika kirurgiska speciali-
teter.

Alltför välvillig tolk-
ning av röntgenfynd

Anmälare: Socialstyrelsen 
(Lex Maria-ärende)
Anmäld: Kirurg vid länssjuk-
hus
Orsak: Skada vid laparosko-
pisk galloperation
HSAN 133/00

En 61-årig man gallopererades med
laparoskopisk teknik av en avdelnings-
läkare. Kirurgen identifierade en struk-
tur han uppfattade som ductus cysticus
och han gjorde därför ett inklipp i den-
na för peroperativ kolangiografi. Rönt-
genundersökningen bedömdes av kirur-
gen som invändningsfri. (Enligt rönt-
genutlåtandet försvårades bedömning-
en av att gallvägarna dislokerats kraf-
tigt, men   i bedömbara delar av dessa
syntes inga kontrastdefekter.) Vid lös-
ning av den indragna gallblåsan gick
denna sönder och galla och stenar rann
ut i bukhålan. En mindre del av bakväg-
gen blev kvar i vidhäftning mot levery-
tan. Konfluensen gick ej att identifiera,
men två clips placerades nedanför in-
klippet och gången, som bedömdes vara

cysticus, delades. Patienten skrevs ut
från sjukhuset efter två dagar, men åter-
kom efter ytterligare tre med buksmär-
tor och illamående. ERCP-undersök-
ning visade skada på gallgången och pa-
tienten reopererades med laparotomi.
Vid denna fann man att ductus chole-
dochus var avstängd med två clips samt
att fyra centimeter av gallgången ovan-
för saknades. Ductus hepaticus åter-
fanns intill leverhilus, sannolikt avsku-
ren med diatermi. Det fanns även en
perforation på duodenum, som dock
kan ha åstadkommits vid ERCP-under-
sökningen. Gallgången rekonstruera-
des med hjälp av tunntarm. Det posto-
perativa förloppet var långdraget.

Socialstyrelsen har införskaffat ytt-
rande från vetenskapliga rådet profes-
sor Ulf Haglund. Av detta framgår bl a
följande.

Den peroperativa röntgenundersök-
ningen visade visserligen kontrast både
uppe i levern och i  tarmen, men däre-
mot visualiserades ej konfluensen. Det-
ta förklarades med dragning i vävnaden,
men detta borde man ha testat genom att
göra en ny röntgen utan dragning. Ett
annat alternativ hade varit att med mer
utförlig dissektion klart och tydligt vi-
sualisera de tre aktuella gångar som
operatören måste ha kontroll över, in-
nan någon gång delades i området. Un-
der slutet av dissektionen av gallblåsan
tappade operatören uppenbart sikten
över området och ductus hepaticus de-
lades, sannolikt med diatermi. En del av
denna gång och konfluens kom därvid
med i det borttagna operationsprepara-
tet. 

Enligt Haglund hade läkaren begått
flera misstag under den aktuella opera-
tionen. Som tämligen orutinerad lapa-
roskopist borde han övervägt att kon-
vertera eller hämta hjälp vid flera olika
moment under operationen. Han miss-
tolkade röntgenfyndet genom att bara
räkna med mycket gynnsamma tolk-
ningsmöjligheter. Feltolkningen har se-
dan bidragit till skadans uppkomst och
dess stora omfattning. Även för skadan
på duodenum kan kirurgen ha varit an-

svarig. Under operationen hade begåtts
så många misstag att den kan anses ha
genomförts klart i strid med vetenskap
och beprövad vetenskap.

Kirurgen har i sitt yttrande fram-
hållit att röntgen måste ha skett via duc-
tus cysticus i och med att kontrast pas-
serat både uppåt och nedåt. Att clipsen
senare visade sig sitta över choledochus
har han svårt att förstå, men en tänkbar
förklaring kan vara att de två gångarna
löpte parallellt under en sträcka på någ-
ra centimeter och tillsammans uppfatta-
des som cysticus. Han har hävdat att han
varit aktsam under operationen skadan
till trots. 

Bedömning och beslut
Enligt nämnden har operatören

missuppfattat gallgångsanatomin och
inte haft tillräcklig inblick i operations-
området. Trots detta har han fortsatt in-
greppet och orsakat skada på gallgång-
en. Han borde ha rådgjort med någon
mer erfaren kollega eller övergått till
öppen kirurgi. Han ålades en varning.

Mammografifyndet
måste konfirmeras
vid operationen

Anmälare: Patienten
Anmäld: ST-läkare vid 
kirurgklinik
Orsak: Preparatröntgen ut-
fördes inte
HSAN 382/00

En 55-årig kvinna hade undersökts
med mammografi. Vid denna och vid
ultraljudsundersökning hade man fun-
nit en misstänkt förändring i vänster
bröst. Den hade kodats som 3, dvs att
cancer vare sig kunde påvisas eller ute-
slutas. Hon sökte läkaren på bröstmot-
tagningen och denne gjorde en punk-
tion av den palpabla knölen för cytolo-
gi. Mikroskopin visade inga tecken till
malignitet. Vid patologrond beslöts att
knölen trots negativt fynd vid cellprov
skulle exstirperas. Vid operation gjor-
des en liten sektorresektion medtagan-
de den knöl läkaren kände med fingrar-
na. Mikroskopisk undersökning av det
3,5 x 2,5 x 3,5 cm stora preparatet visa-

Ansvarsärenden i korthet

Feltolkning av
operationsfynd



de endast fibroadenos. Inget återbesök
avtalades.

Patienten återkom tre månader se-
nare eftersom hon känt att knölen i brös-
tet fanns kvar. Detta  bekräftades vid
ultraljudsundersökning. Cytologprov
visade att det var en cancertumör. 

Patienten opererades med ny sektor-
resektion samt körtelutrymning. Posto-
perativt fick hon strålbehandling. 

Patienten har uppgivit att hon efter
första operationen fått besked att inget
elakartat fanns i bröstet och att hon inte
behövde återkomma. När hon efter någ-
ra månader kände obehag i bröstet, upp-
täckte hon att knölen fanns kvar. Hon
har blivit psykiskt lidande på grund av
att hon fått genomgå en extra operation,
och hennes oro att cancern spritt sig är
mycket stor.

Läkar en har redogjort för sitt arbe-
te på bröstsektionen. Efter en introduk-
tion med handledning den första tiden
på bröstteamet jobbade han självstän-
digt både på bröstmottagningen, avdel-
ningen och operation. Vid den aktuella
tidpunkten »hade jag just kommit på
egna fötter och blivit självständig i
bröstverksamheten. Jag frågade inte
längre om precis allt, och det tillät inte
verksamheten heller». Vid det aktuella
besöken hade han ensam ansvar för
bröstmottagningen. Han opererade
knölen på det sätt som han lärt sig vid ti-
digare handledning. Indikering av tu-
mören eller preparatröntgen var inte ru-
tin vid kliniken vid palpabel knöl. Med
facit i hand har han insett att den knöl
han palperade, punkterade och operera-
de inte var densamma som röntgenolo-
gen sett på sina bilder. 

Bedömning oc h beslut
Vid mammografiskt upptäckta tu-

mörer är det viktigt att säkerhetställa att
tumören verkligen tas bort. Om någon
förändring inte kan kännas, är det bruk-
ligt att märka ut knölen med kol eller
tråd. Eftersom man inte kan vara helt sä-
ker på att den förändring man känner är
densamma som upptäcktes vid mam-
mografin, är det rutin vid många sjuk-
hus att göra preparatröntgen. Detta var
inte ett sedvanligt tillvägagångssätt på
sjukhuset vid palpabla knölar. Detta är
enligt Nämndens mening en bristande
och potentiellt farlig rutin. Det åligger
operatören att säkerställa att rätt föränd-
ring tagits bort. Läkaren kan inte undgå
kritik för att cancerdiagnosen fördröj-
des i tre månader. Eftersom misstaget
till stor del får tillskrivas de bristande
rutinerna vid kliniken, ålades läkaren
inte någon disciplinåtgärd.

Bristfällig utredning
vid makr osk opisk
hematuri

Anmälare: Socialstyrelsen
Anmäld: Kirur göverläkare 
vid länsdelssjukhus
Orsak: Försenad diagnos av 
njurbäck encancer
HSAN 218/00

En 80-årig man hade ett och ett halvt
år tidigare opererats transuretralt för
cancer i urinblåsan av den anmälde
överläkaren. Patienten hade sedan sökt
läkaren upprepade gånger för att det
fortfarande kom blod i urinen. Cysto-
skopi hade gjorts sex gånger utan att
man funnit tecken till recidiv.  Vid tre
tillf ällen togs även cellprov på urin och
ett av dessa prov visade maligna celler.
Läkaren misstänkte att blödningen be-
rodde på vidgade kärl i blåsan. Ett år ef-
ter den första operationen gjordes ett in-
grepp vid vilket kärlen och ett mindre
parti av prostatan resecerades. Ett halvt
år efter detta ingrepp inkom patienten
på grund av  smärtor i nedre delen av bu-
ken och viktförlust. Han undersöktes av
AT-läkare, som ordnade med bl a  ultra-
ljudsundersökning av lever–galla. Vid
denna fann man en sex cm stor tumör i
vänster njure samt minst en lungmeta-
stas. Vid operation på länssjukhuset
kunde konstateras att tumören även lo-
kalt var inoperabel. 

Socialstyrelsenhar med stöd av ve-
tenskapligt råd i urologi menat att läka-
ren borde ha föranstaltat om utredning
av övre urinvägarna, när patienten hade
kvarvarande hematuri trots att blåstu-
mören avlägsnats.

Läkar en har anfört att patienten
självfallet borde ha utretts avseende
övre urinvägarna både när han sökte för
hematuri och även senare, när det var
osäkert om blödningen kom från urin-
blåsan. Han hade 30 års erfarenhet inom
kirurgin med tre specialistkompetenser
och det var för honom självklart att blod
i urinen skall utredas på detta sätt. Han
har dock motsatt sig disciplinpåföljd
och anfört att Socialstyrelsens kritik är
missriktad och istället bör gälla journal-
hanteringen vid kliniken. Journaler och
remisser är ofta ej tillgängliga vid pati-
entkonsultationer. Speciellt irriterande
har det varit, när journaler ej funnits till-
gängliga vid operationer. Orsak till det-
ta är att vid kliniken hade funnits för få
läkarsekreterare. För att inte stoppa upp

mottagningarna tvingades han ibland ta
in patienter även om remiss eller journal
inte fanns tillgängliga vid besöket; att
vägra skulle innebära orimliga vänteti-
der och orimlig stress på sekreterarna.
Han har under senare år haft dubbelt så
många patient-kontakter som genoms-
nittet för övriga läkare vid kliniken, och
skillnaden gäller även antalet operatio-
ner. 

Bedömning oc h beslut
Genom att inte ha föranstaltat om

fortsatt utredning av patientens hematu-
ri har läkaren av oaktsamhet åsidosatt
sina skyldigheter i yrkesutövningen.
Hans invändning att journaler ofta inte
var tillgängliga vid patientkonsultatio-
ner, att det var brist på sekreterare och
att han hade alltför stor arbetsbörda, kan
inte medföra att felet bedöms som ringa
eller ursäktligt. Han ålades en varning.

Fel ben i handleden
togs bor t

Anmälare: Patienten
Anmäld: Avdelningsläkare 
vid ortopedklinik
Orsak: Felaktig operation
HSAN 1013/00

En 55-årig kvinna med artros i
CMC-led I (leden mellan os metacarpa-
le I och os trapezium) på höger hand
opererades på universitetssjukhus. Vid
operationen skulle trapeziumbenet av-
lägsnas och ersättas med en protesled i
plast. Av misstag kom istället os sca-
phoideum att tas bort.

Patienten har anmält läkaren för fel-
aktig operation, vilket gjort att hon mås-
te opereras ytterligare en gång. 

Ortopeden har uppgett att han
självständigt utfört operation för tum-
basförslitning sedan 1992 och känner
sig van, erfaren och väl bevandrad i
möjliga komplikationer. Ändå har fel
ben tagits bort, vilket han med sorg be-
klagar. Han uppger också att sedan det-
ta fall inträffat, har rutinerna vid klini-
ken ändrats och man gör röntgenge-
nomlysning preoperativt. 

Bedömning oc h beslut
Läkaren har av oaktsamhet inte

fullgjort sina skyldigheter och han till-
delades en varning.  •
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