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Ögonspecialiteten har under de
senaste decennierna genomgått
en dramatisk förändring i och
med att nya tekniker utvidgat
möjligheterna att behandla
ögonsjukdomar. Många specia-
lister ägnar idag en stor del av
sin arbetsvecka åt kirurgi, och ka-
taraktoperationer är idag ett av
de vanligaste ingreppen vid sjuk-
husen. En effekt av detta är emel-
lertid ett ökat antal operativa
komplikationer inom ögonspeci-
aliteten och därmed även av an-
mälningar till HSAN. Det faktum
att det ständigt introduceras nya
behandlingstekniker, som kräver
allt mer komplicerad utrustning,
är en av orsakerna till att misstag
görs. Detta illustreras av de tre
första fallen presenterade nedan.
De visar dessutom att ögonläka-
ren idag är mycket beroende av
kompetensen hos den tekniska
personal, som assisterar i sam-
band med operationen. Att det
ändå är operatören som har det
slutliga ansvaret för att ingrep-
pet blir korrekt genomfört, mar-
keras av att det i första hand va-
rit läkaren som ålagts disciplin-
påföljd.
Ett fjärde fall gäller diagnosför-
dröjning vid retinalavlossning, en
inte ovanlig orsak till HSAN-an-
mälan. I detta fall skymdes bilden
av »efterstarr« hos patienten,
men nämnden ansåg ändå att
det hade funnits anledning att
skicka patienten akut till ögonkli-
nik.

Kornea perforerades vid
operation för närsynthet

Anmälare: Patienten och 
Socialstyrelsen (Lex Maria-anmälan)
Anmäld: Överläkare och 
oftalmologassistent vid ögonsjukhus
Orsak: Keratomen var felkopplad
HSAN 95/99 och 3057/99

❙ ❙ En 27-årig kvinna hade högersidig
svår myopi (–11 sf –6 cyl i 0 grader).
Ögat var dessutom amblyopt (bristande
synutveckling) med bästa korrigerade
synskärpa 0,2. Efter utredning operera-
des hon med korneal topografi och kor-
nealtjockleksmätning av den anmälde
överläkaren. Ansvarig för koppling av
Lasik-instrumentet hade varit oftalmo-

logen. I början av operationen uppstod
missljud från instrumentet och operatio-
nen avbröts. 

Man fann en hästskoformad perfora-
tion av kornea cirka sju millimeter lång
samt iris- och linslesion. Undersökning
av keratomen visade att plattan som be-
stämmer djupet på korneallambån inte
var kopplad. Perforationen suturerades
och operationen fullföljdes. Vid uppfölj-
ning ett halvt år senare var visus på ögat
0,1. 

Patienten har yrkat att läkaren åläggs
disciplinpåföjd, eftersom han inte kon-
trollerat den platta som skulle hålla kni-
ven, vilket ledde till att kniven lossnade
och »åkte rakt in i ögat«. Hon hade häri-
genom förlorat synen och fått ärr för li-
vet. 

Oftalmologassistenten har redogjort
för sina åtgärder inför operationen. När
hon höll på att sätta ihop keratomen
tvingades hon avbryta detta för att ste-
rilklä keratomens motor. När operatören
konstaterat att kniven gått för djupt, för-
stod hon att hon glömt sätta dit spärren.
»Ingen hade varnat henne för att detta
kunde hända.«

Av operatörens yttrande framgår att
han utfört kontroll av instrumentet. In-
spektion av kniven avslöjade inte att
plattan för tjockleksbestämning av snit-
tet ej var insatt eftersom området under
plattan har samma metalliska utseende
som plattans botten.

Inte heller avslöjades den inkomplet-
ta monteringen i de test som gjordes av
knivens funktion. Det faktum att varken
han eller assisterande sjuksköterska
upptäckt att plattan fattades, gör det möj-
ligt att samma komplikation kan inträffa
igen. Därför används inte denna typ av
keratom längre. 

Enligt klinikchefen hade berörd per-
sonal fått utbildning i handhavande av
instrumentet. I bruksanvisningen fram-
hålls: »Failure to use a thickness plate or
improper installation of a plate, could re-
sult in a permanent damage to the cornea
and possible perforation into the anteri-
or chamber of the eye.« 

Socialstyrelsens expert docent Ulf
Stenevi har konstaterat att ihopsättning
av keratomen  varit ofullständig och att
operatören underlåtit att kontrollera att
den så kallade bottenplattan fanns på
plats. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Oftalmologassistenten hade inte monte-
rat operationsutrustningen på föreskri-

vet sätt. Vid valet av påföljd ansåg
nämnden att den ofullständiga utbild-
ning hon erhållit på maskinen ifråga bor-
de beaktas. Påföljden stannade därför
med en erinran. 

Ögonläkaren hade inlett operationen
utan att kontrollera att utrustningen var
monterad på ett säkert sätt, trots att 
bruksanvisningen innehåller uttryckliga
varningar beträffande omonterad tjock-
leksplatta. Läkaren ålades en varning.
Påföljd: erinran för en, varning för en

Felaktig astigmatismvinkel
användes

Anmälare: Patienten
Anmäld: Läkare vid privatklinik
Orsak: Opererades tre gånger för astigma-
tism utan förbättring
HSAN 583/00

❙ ❙ En 36-årig kvinna uppsökte kliniken
på grund av besvär med astigmatism.
Denna operererades på vänster öga med
en fotorefraktiv keratektomi (PRK). Vid
kontroll sex veckor senare hade hon en
betydande svullnad av kornea och astig-
matismen hade inte ändrat sig. Dessu-
tom hade tillkommit en viss hyperopi
(+1,50) som vid senare kontroller hade
ökat. Synskärpan var dock med korrek-
tion normal. 

Sju månader senare gjordes en reope-
ration. Vid kontroll efter tre veckor hade
översyntheten i stort sett försvunnit och
astigmatismen minskat. Efterhand åter-
kom emellertid hyperopin. En tredje
operation gjordes ett år senare, men utan
att värdena förbättrades. Dessutom
kvarstod en tämligen uttalad svullnad av
kornea.

Patienten menar att synen försämrats
efter de tre operationerna. Hon har sedan
den första operationen besvärats av hu-
vudvärk, och smärtorna har förvärrats
efter det tredje ingreppet.

Läkaren har bestritt att han handlat
felaktigt och uppgett bland annat följan-
de: 

Det förelåg en tämligen uttalad astig-
matism i ett i övrigt normalt öga. Efter de
tre operationerna hade läkningen varit
mycket förlångsammad och i stort sett
hade skett en regress av brytningsfelet.
Återgång till ursprungsvärdena efter
denna typ av operation är extremt säll-
synt men kan förekomma. Synskärpan
har under de två åren sjunkit från 1,0 till
0,7 beroende på svullnad i hornhinnan

I journalen anges alltid vilka värden
som skall gälla, och vid operationen
anger ingenjören dessa värden till opera-
tören. Vid den aktuella operationen före-
låg en diskrepans mellan värdena vid ke-
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ratometerundersökningen och refraktio-
nen eftersom patienten varit något osä-
ker. Man beslöt då att ta ett medelvärde
mellan de 45 grader som angivits i re-
fraktionen och 0 grader enligt oftalmo-
metriundersökningen. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Nämnden konstaterade att patientjour-
nalen saknar uppgifter på anamnes och
diagnos. Det finns inte heller några upp-
gifter om bakgrunden till vården eller
om planerade åtgärder vid den första
operationen. Även under patientens fort-
satta vård är journalen mycket kortfat-
tad, trots att hon drabbades av komplika-
tioner. Journalen uppfyller inte Patient-
journallagens krav. 

Av journalen framgår dock att astig-
matismvinkeln i det vänstra ögat var 45
grader och i det högra 160 grader. Vid
den första operationen behandlades hen-
nes vänstra öga med utgångspunkt från
mätvärdet 160 grader. Enligt läkaren
hade patienten uppgett osäkerhet och att
man därför valde ett mellanting mellan
aktuell refraktion och oftalmometervär-
det enligt Javal. 

Det finns emellertid  ingen anteck-
ning i journalen som styrker att patienten
varit osäker, dessutom saknas det preo-
perativa oftalmometervärdet. Om en så-
dan mätning skett borde ögat, enligt lä-
karens påstående, behandlats med ut-
gångspunkt från mätvärdet 22,5 grader,
vilket också ligger långt  från den tilläm-
pade korrektionsvinkeln 160 grader.
Den väsentliga förväxlingen i form av
korrektion i en axel 65 grader ifrån den
korrekta har sannolikt påverkat det ef-
terföljande förloppet och ökat astigma-
tismen. Läkaren har inte fullgjort sina
skyldigheter. 
Påföljd: varning

Injektion av 
felaktig vätska i ögat

Anmälare: Patienten
Anmäld: Ögonläkare vid länsdelslasarett
Orsak: Förblindande skada
HSAN1207/00

❙ ❙ En 77-årig patient opererades för grå
starr i höger öga. Operationen förlöpte
till att börja med  normalt, den grumlade
linsen togs bort och ersattes med en ny.
Ögat såg bra ut, och det återstod att fylla
på vätska för att återställa normalt
ögontryck. 

Assisterande operationssköterska
överräckte en spruta som skulle innehål-
la BSS (balanserad saltlösning) och
0,2–0,4 ml injicerades i ögats främre
kammare genom operationssnittet.

Hornhinnan blev då plötsligt grå. Opera-
tören förstod att sprutan innehållit något
annat än BBS och kastade bort den. 

Främre kammaren spolades sedan
ren »så fort och grundligt som möjligt«,
men skadan var dock ett faktum. Dessu-
tom hade pupillens förmåga att kontra-
hera sig förstörts. Tio månader senare
gjordes korneatransplantation vid ett
universitetssjukhus.

Patienten har anmält läkaren för att
han injicerat en skadlig vätska i ögat och
att hon inte fått någon information om
orsak till den felaktiga injektionen. Pu-
pillen är bestående skadad. 

Operatören har i sitt yttrande menat
att sprutan troligen innehållit något lös-
ningsmedel. 

Han erkänner att det var ett misstag
att kasta bort sprutan, men menar att
även om det hade gått att identifiera in-
nehållet, så hade detta inte mildrat ska-
dan på ögat. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Utredningen har visat att läkaren av
oaktsamhet injicerat en okänd vätska i
ögat, vilket medfört en förblindande
skada. Han hade dessutom underlåtit att
spara och analysera innehållet i sprutan. 
Påföljd: varning

Kraftig synnedsättning 
bedömdes som efterstarr

Anmälare: Patienten
Anmäld: Distriktsläkare
Orsak: Försenad diagnos av 
näthinneavlossning
HSAN 973/00

❙ ❙ En 51-årig man, som tre år tidigare
opererats för grå starr på höger öga, sök-
te husläkare på grund av besvär från det-
ta öga i form av värk och tidvis med fe-
nomen som svarta fläckar. Vid återbe-
sök på grund av fortsatta besvär fyra
månader senare fann läkaren att synen
på höger öga försämrats från 1,0 till 0,1
jämfört med föregående undersökning.
Läkaren ställde diagnosen efterstarr och
remitterade patienten till ögonklinik för
laserbehandling. Vid undersökning,
som gjordes först sex veckor senare,
fann man  näthinneavlossning. Patienten
opererades nästa dag.

Patienten har anmält läkaren för att
han ställt fel diagnos och därmed för-
senat behandlingen. Han ser idag endast
skillnad på ljus och mörker på det ska-
dade ögat.

Läkaren har uppgivit att patienten
flera gånger efter kataraktoperationen
klagat över att »moln och små flugor«

passerade förbi i synfältet på det opere-
rade ögat. På ögonkliniken hade man in-
formerat patienten om att det inte var nå-
got farligt. Vid det senaste besöket på
husläkarmottagningen hade patienten
fått en kraftigt försämrad syn. Läkaren
fann en rätt kraftig efterstarr, som dock
medgav en suddig insyn. Det fanns inga
tecken på amotio eller ruptur. Eftersom
patienten efter detta besök känt en kraf-
tig försämring av synen, borde han enligt
läkaren ha sökt ögonkliniken akut, vilket
han tidigare hade blivit rekommenderad. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Efterstarr är vanligen en långsam pro-
cess, speciellt då flera år gått sedan ope-
rationen. Denna patient hade mellan de
två besöken uppvisat en dramatisk syn-
nedsättning, och läkaren borde därför ha
övervägt andra tänkbara diagnoser än ef-
terstarr. Trots visst insynshinder bedöm-
de han ögonbotten vara »utan väsentlig
anmärkning«. 

I remissen hade han inte heller påpe-
kat den snabba utvecklingen och den
grava graden av synnedsättning, vilket
gjorde prioriteringsunderlaget bristfäl-
ligt. Läkarens försumlighet har resulte-
rat i en försening av diagnosen näthinne-
avlossning.
Påföljd: varning
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