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Felaktig diagnostik vid tumör-
sjukdomar är vanlig orsak till
HSAN-anmälan. Utredningen vi-
sar dock ofta att symtomen initi-
alt varit alltför ospecifika för att
ge läkaren möjlighet att kunna
avslöja sjukdomens art. I andra
fall har förseningen av diagnos
och behandling orsakats av att
läkaren inte varit lyhörd för pati-
entens symtom eller att den kli-
niska diagnostiken varit bristfäl-
lig. I en mindre del av fallen gäller
emellertid anmälan brister när
det gäller de tekniska undersök-
ningar som gjorts för att utreda
om malignitet föreligger. I ne-
danstående  refererat har i ett an-
mält fall den valda undersök-
ningsmetoden  bedömts vara
mindre tillförlitlig, i ett annat  har
provtagningen gett upphov till
komplikationer och i det tredje
har tekniken vid en diagnostisk
operation varit bristfällig.

Endast diafanoskopi otill-
räckligt vid misstänkt 
bröstcancer 

Anmälare: Två patienter
Anmäld: Legitimerad läkare
Orsak: »Läkaren har använt sig av en olämp-
lig metod«
HSAN 372 och 699/00

❙ ❙ Läkaren har på sin mottagning gjort
bröstcancerkontroller med den s k  dia-
fanoskopimetoden. Ansvarsnämnden
hade 1993 bedömt att metoden inte står
i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet och ålagt honom en
varning. Denna hade sedan hävts av
Kammarrätten i Stockholm, där man an-
såg att »det väl framkommit uppgifter
som tyder på att den undersökning som
läkaren använt är mindre effektiv, men
att någon dominerande konsensus inter-
nationellt sett dock, såvitt framkommit,
knappast synts föreligga«

Efter anmälan från en annan patient
ålade HSAN i februari år 1999 läkaren
ytterligare en varning och gjorde då föl-
jande bedömning: »Ännu fem år efter
kammarrättens dom föreligger ingen in-
ternationellt accepterad dokumentation
som styrker diafanoskopins användbar-
het som enda screeningmetod för påvi-
sande eller uteslutande av bröstcancer.
Mot läkarens påståenden om diafano-

skopins fördelar och riskfrihet står en
samlad radiologisk och onkologisk ex-
pertis uppfattning om mammografins
överlägsenhet som ensam screeningme-
tod. Ingenting utesluter att en kombina-
tion av båda metoderna i något eller någ-
ra fall skulle kunna ger mer information
om en tumör än användandet av endast
den ena metoden. Om endast en avbil-
dande metod för screening av bröstcan-
cer står till buds, har emellertid mammo-
grafin ett klart och dokumenterat försteg
före diafanoskopin.«

Länsrätten i Stockholms län har i en
dom i december år 2000 avslagit ett
överklagande från läkaren, som i sin tur
överklagat denna dom.

De två nu aktuella anmälningarna
mot läkaren inkom 1998–99. Den ena
kvinnan hade undersökts med diafano-
skopi tre gånger under åren 1996–98.
Sedan hon ett halvt år efter den senaste
undersökningen själv märkt en knöl i
bröstet gjordes mammografi, ultraljud
och patologisk undersökning, vilket vi-
sade att det fanns en fyra cm stor cancer
i bröstet, som enligt bedömning på on-
kologkliniken hade haft en normal
tillväxthastighet.

Den andra kvinnan hade märkt knölar
på halsen. Hon sökte den anmälde läka-
ren, som uppgav att bröstvävnaden var
så tät att mammografi inte skulle visa nå-
gonting. Han rekommenderade östro-
genbehandling och uppgav att om hon
skulle få cancer, skulle det vara en typ
som skulle vara lätt att behandla. Patien-
ten sökte därefter distriktsläkare för knö-
larna på halsen. Det visade sig att de var
metastaser från  en tre cm stor bröstcan-
cer i höger bröst.

Läkaren har uppgivit att han under-
sökt den första patienten med såväl pal-
pation som diafanoskopi och inte funnit
något anmärkningsvärt. Han anser att tu-
mörstorleken vid besöket inte går att be-
döma retrospektivt, eftersom delnings-
hastigheten kan variera från 30–300 da-
gar. Inte heller vid undersökning av den
andra patienten hade han funnit något
avvikande och anser sig därför i de två
fallen inte ha varit försumlig i sin yrkes-
utövning.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Det kan visserligen inte styrkas att tu-
mörerna fanns vid läkarens undersök-
ning av patienterna 4–6 månader innan
diagnosen ställdes eller att de varit av så-
dan storlek att de skulle ha kunnat ses vid
mammografi. Han har ändå brustit i sina

skyldigheter genom att endast använda
sig av en undersökningsmetod, som tidi-
gare uppenbart måste bedömas som
tveksam och enligt vad som numera står
klart inte var förenlig med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Med hänsyn till
kammarrättens dom år 1994 kan han
emellertid inte anses ha förfarit oaktsamt
genom att använda metoden åren 1998
och 1999, dvs innan någon ny discipli-
när eller annan rättslig prövning ägt rum.
Anmälningarna kan därför inte leda till
disciplinpåföljd.
Anmälningarna lämnades utan åtgärd

Kommentar:

Ett ärende i Ansvarsnämnden där diafa-
noskopi/diafanografi behandlades refer-
rerades mer utförligt i Läkartidningen nr
9/2000.

Implantationsmetastaser 
efter mellannålsbiopsi

Anmälare: Patienten
Anmäld: Röntgenläkare vid regionsjukhus
Orsak: »Läkaren stack med nålen i bröst-
muskeln«
HSAN 259/00

❙ ❙ En 40-årig kvinna hade tidigare ope-
rerats upprepade gånger i höger bröst på
grund av lokaliserad cancer i tidigt sta-
dium (s k papillom).
Hon sökte nu för en något större knöl i

bröstet och remitterades till röntgenav-
delning för ultraljudsstyrd punktion av
förändringen. Nålen som användes var
en s k mellannål (D 1,2 mm). Biopsier
togs från samtliga bröstets kvadranter i
syfte att kartlägga tumörutbredningen.
Hon drabbades av den ovanliga kompli-
kationen att cancerceller spreds i bröst-
muskeln genom punktionsnålen och gav
upphov till multipla implantationsme-
tastaser. Detta föranledde ytterligare
operationer, strålbehandling och långva-
rig medicinering.

Patienten har anmält läkare för att han
utfört provtagningen felaktigt genom att
sticka i bröstmuskeln. Han hade varit
mycket osäker vid provtagningen och
frågat en assisterande sjuksköterska om
råd. En och samma nål användes vid hela
provtagningen. Man fann senare mus-
kelvävnad i provet. Hon hade inte fått in-
formation om de risker som var förena-
de med provtagningen. 

Läkaren har i ett yttrande framhållit
att han var en av de mest erfarna vad gäl-
ler mellannålsbiopsier vid sjukhuset. In-
nan han gör en biopsi, talar han om för
patienten hur denna skall utföras, och
han svarar dessutom på patientens frå-
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gor. Biopsierna togs enligt gällande ruti-
ner och med sedvanlig noggrannhet. An-
vändande av mellannål innebär mindre
risk för implantationsmetastaser än fin-
nål, eftersom materialet ligger skyddat i
nålen när denna dras ut. 

Vetenskapliga rådet docent Claes 
Silfverswärd har i sitt yttrande bl a fram-
hållit: 

Granskning av de histologiska prepa-
raten visade att i två av biopsierna från
de mediala kvadranterna fanns dels frag-
ment av bröstcancer, dels av bröstmus-
kulatur, däremot ingen infiltration av tu-
mör in i själva muskulaturen. I bröstet
fanns utbredd cancer av papillär typ till
helt övervägande del i in situform. Det
var svårt att peka ut någon fullt överty-
gande äkta, infiltrativ växt.

Tumörrecidiven i muskulaturen var
av samma slag som i bröstet, och även i
recidiven var det svårt att peka ut någon
uppenbar äkta infiltrativ växt. Tumörut-
bredningen i muskulaturen talade för att
det rörde sig om implantationsmetasta-
ser.

Beträffande provtagningen menade
Silfverswärd att risken att vid grovnåls-
biopsi implantera tumörvävnad är up-
penbar och finns flera gånger dokumen-
terad i litteraturen. Det är därför av störs-
ta vikt att rikta nålen så att eventuella im-
plantationer hamnar inom tilltänkt be-
handlingsfält. Att utföra grovnålsbiopsi-
er med en och samma nål inom olika de-
lar av ett organ måste anses höggradigt
olämpligt. Han ansåg att läkaren icke
kan anses ha utfört provtagningen i en-
lighet med vetenskap och beprövad erfa-
renhet. 

Läkaren ha med anledning av ovan-
stående genmält att han inte utfört grov-
nålsbiopsi utan mellannålsbiopsi, en eta-
blerad rutin vid sjukhuset.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Mellannålsbiopsi är en allmänt accepte-
rad metod för att fastställa diagnos på tu-
mörer före en eventuell operation. Im-
plantationsmetastas är en känd men
ovanlig komplikation vid sådant prov.
Risken påverkas dock mycket litet av
nålens tjocklek och risken finns även vid
finnålspunktion. 

Om provet behövs för t ex val av te-
rapiform, väger detta tyngre än risken
för spridning av sjukdomen. Hos denna
patient ansågs resultatet från mellan-
nålsbiopsin väsentligt för att kunna av-
göra vilken typ av primär behandling
som skulle ges. Biopsin gav nämligen
möjlighet att bedöma om tumören växte
invasivt eller inte. 

Utredningen talade för att läkaren ut-
fört punktionerna enligt gällande rutiner
vid kliniken och det var svårt att bedö-

ma, om recidiven av patientens cancer
hade kunnat undvikas om punktionen ut-
förts på annat sätt. Utredningen visade
inte att läkaren åsidosatt sina skyldighe-
ter i yrkesutövningen.
Anmälan lämnades utan åtgärd

Tolkning av gynekologiska
cellförändringar

Anmälare: Socialstyrelsen
Anmäld: Gynekolog vid hälsocentral
Orsak: »Inadekvat utförd och tekniskt brist-
fällig utredning«
HSAN 560/00

❙ ❙ En 51-årig kvinna hade vid en gyne-
kologisk hälsokontroll ett avvikande
cellprov. Hon hade också en liten polyp
på livmodertappen som opererades bort.
Polypen skickades ej till mikroskopisk
undersökning. Två månader senare gjor-
des en kolposkopi och provexcision från
portio. De ytliga biopsierna visade inget
anmärkningsvärt men cytologprovet vi-
sade cancer in situ. Läkaren gjorde där-
för en diatermikonisering och skrapning
av livmoderhalsen. 

Mikroskopisk undersökning visade
att materialet från portio var brännska-
dat, men inga atypier. Däremot fanns i
cervixskrapet uttalade förändringar med
stark misstanke om cancer in situ. Nytt
cytologprov  3,5 månader senare visade
även cancer in situ. Ytterligare 10 veck-
or senare gjordes rekonisering med laser
på regionsjukhuset, vilket visade cervix-
cancer. Patienten opererades med radi-
kal hysterektomi. 

Socialstyrelsen har inhämtat yttrande
från docent Mats-Göran Damber, sak-
kunnig inom ämnesområdet gynekologi.
Denne har bland annat framfört: 

Att slänga en bortopererad cervixpo-
lyp kan ifrågasättas, eftersom det var
känt att patienten hade cytologiska aty-
pier. Material från både provexcisioner
och konisering talade för att dessa gjorts
ytligt. I vävnaden från det senare ingrep-
pet fanns dessutom termiska skador. Ef-
tersom det i materialet från cervixskra-
pet fanns vävnad med papillär struktur
och uttalad atypi, borde man direkt ha
gjort en förnyad konisation alternativt
remitterat patienten till kvinnoklinik. 

I stället valde man att avvakta och
kontrollera patienten ytterligare med cy-
tologprovtagning tre månader senare.
Det måste anses som otillfredställande
att patienten, sedan hon visat sig ha ett
patologiskt cellprov i februari månad
fått vänta 10 månader innan korrekt dia-
gnos ställdes. Härigenom anser han att
patienten har riskerat att drabbas av all-

varlig skada på grund av försenad can-
cerdiagnos.

Gynekologen har sedan hon tagit del
av utlåtandet framhållit att hon följt ett
vid regionsjukhusets kvinnoklinik gäl-
lande medicinskt program angående cy-
tologprov. 

Damber kommenterar detta med att,
när utredningen varit bristfällig tekniskt
sett, så kan man inte förutsätta att de svar
man får är adekvata. Hade provtagning
och konisering varit riktigt genomförda,
hade möjligen den utdragna tiden för ut-
redningen kunnat försvaras. 

Socialstyrelsen fann med stöd av ytt-
randet att läkarens utredning hade varit
tidsmässigt utdragen, inadekvat utförd
och tekniskt bristfällig. Några förmild-
rande omständigheter förelåg inte enligt
styrelsens mening.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Koniseringen på mottagningen var inte
tillfredsställande gjord och det saknades
en säker del av endocervix. Patienten
kunde därför närmast betecknas som ej
opererad. 

Läkaren borde när PAD-svaret kom,
direkt ha remitterat patienten till gyne-
kologklinik. Nämnden delar Socialsty-
relsens uppfattning att utredningen tagit
alltför lång tid. Läkaren borde ha insett
att koniseringsoperationen hon utfört,
inte var representativ.
Påföljd: erinran
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