
Vertebralisartär skadad vid
manipulationsbehandling

Anmälare: Patienten samt överläkare vid
neurologklinik
Anmäld: Legitimerad kiropraktor 
Orsak: Komplikationer till manipulationsbe-
handling av halsrygg
HSAN 3100/98

❙ ❙ En 31-årig kvinna sökte för nack-
spärr. Hon behandlades med manipula-
tion av halsryggen och efter de första två
besöken hade hon något förbättrats. Vid
det tredje behandlingstillfället hade ki-
ropraktorn enligt patienten fattat tag
med ena handen under hennes haka och
med den andra uppe på huvudet och se-
dan vridit till. Hon hade då känt en otro-
lig smärta högt uppe i nacken. Hon hade
uppmanats att slappna av och sedan hade
huvudet vridits åt andra hållet. Hon hade
känt sig mycket omtumlad och olustig.
Kiropraktorn hade uppmanat henne att
ta ett djupt andetag och sedan hade han
återigen vridit huvudet åt det första
hållet. Hon hade sedan börjat domna i
ansiktet och vänster arm. När hon för-
sökte dricka vatten kände hon ingenting
till vänster i svalget. Hon kände sig kall
i vänster näshåla »som om hon använt
Vick«. Efter en stund började vänster
ben att domna.

Kiropraktorn uppger att han vid un-
dersökning av patienten före behand-
lingen hittat en »sementell hypomobili-
tet C2/3 vä. C4/5 hö och höger costover-
tebral/transversalled 1«. Han »moblise-
rade först första revbenet, därefter C4/5
höger och slutligen C2/3 vänster«. Se-
dan patienten fått symtom på nervskada,
hade han undersökt henne och funnit
bland annat nedsatt sensibilitet för stick
på vänster kind och till vänster i bakre fa-
rynx, och han kunde där inte utlösa
kräkreflex. Dessutom hade hon en
vänstersidig gompares. När hon ställde
sig upp hade hon falltendens till vänster.
Neurologisk undersökning i övrigt visa-
de inga pareser eller någon sensibilitets-
nedsättning i extremiteterna men livliga
reflexer i benen med klonus på höger
akilles-reflex. Han konstaterade att pati-
enten fått en vänstersidig lateral hjärns-
tamspåverkan »som affekterade vesti-
bulariskärnorna, nucleus spinalis trige-
minus vä och n vagus samt glossopha-
ryngeus och vänster cerebellum p g a cir-
kulationsstörning i vä arteria vertebralis
och PICA«.

Eftersom patienten hela tiden var
kontaktbar fick hon ligga kvar på mot-
tagningen i avvaktan på att man fick
kontakt med anhörig. Först sedan pati-
enten fått ökad värk i nacken och vänster
ansiktshalva och dessutom kräkts, hade

man personal inne hos henne hela tiden.
Efter 2–3 timmar fick man kontakt med
patientens sambo. Kiropraktorn hade
även kontaktat patientens ordinarie läka-
re och man hade kommit överens om att
skicka patienten till sjukhusets akutmot-
tagning med tanke på neurologin. Näs-
tan fyra timmar efter skadan fördes hon
med ambulans till sjukhus. Där visade
magnetkameraundersökning en dissek-
tion i vänster vertebralisartär, som orsa-
kat bestående ischemiska hjärnskador.

Överläkaren på sjukhusets neurolog-
och rehabiliteringsavdelning anmälde
fallet enligt Lex Maria till Socialstyrel-
sen och till polismyndighet, eftersom
han ansåg att patienten befunnit sig i en
livshotande situation och att hon borde
ha inkommit till sjukhuset utan dröjs-
mål.

Av kammaråklagarens beslut fram-
går bl a följande:

Patienten befann sig på mottagningen
i en livshotande situation, även om det
senare visat sig att ingen livsfarlig skada
utvecklade sig. Kiropraktorn hade kon-
taktat patientens ordinarie läkare vid två
tillfällen och av denna först fått rådet att
avvakta. Kammaråklagaren summerade
att kiropraktorn möjligen förfarit ovar-
samt men inte grovt ovarsamt. Brott
kunde därför inte styrkas.

Socialstyrelsen ansåg att behandling-
en av patienten har genomförts med ade-
kvat noggrannhet och följt vetenskap
och beprövad erfarenhet. Däremot ansåg
man att övervakningen av patienten haft
stora brister i och med att patienten tid-
vis lämnades ensam, trots att symtom på
allvarlig komplikation fanns. Socialsty-
relsen ansåg att rutiner för att ta hand om
denna typ av komplikationer måste för-
bättras på mottagningen.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Åklagarmyndighetens prövning av an-
svarsfrågan innebar att ansvarsnämnden
inte kunde pröva manipulationsbehand-
lingen i sig, utan endast den del av an-
mälan som inte prövats tidigare i kam-
marrätten, nämligen vad som avsåg för-
senad specialistvård på sjukhus. Av ut-
redningen hade framgått att kiropraktorn
direkt efter behandlingen misstänkte en
vertebralartärdissektion och att under-
sökning av skadan genomfördes på ett
kompetent sätt. Patienten blev emeller-
tid kvar på mottagningen »från någon
gång mellan kl 8.35 och 9.00 till någon
gång mellan ca kl 12.15 och 13.00«. De
skäl som åberopats för att inte omedel-
bart se till att hon fördes till sjukhus an-
såg nämnden inte vara godtagbara. In-
formation till sjukhuspersonalen hade
dessutom bort lämnas i en kort skriftligt
meddelande om vad som hänt eller ge-

nom telefonsamtal. Vid behandling hos
en kiropraktor saknas resurser för att un-
dersöka och övervaka en patient med
denna typ av skada och framför allt före-
bygga uppkomsten av blodproppar. Han
borde därför ha ombokat sina övriga pa-
tienter för att kunna göra nödvändiga un-
dersökningar av patienten, övervaka
henne och omedelbart beställa en ambu-
lans. 
Påföljd: varning

Förbisåg oväntat fynd 
vid ultraljudsundersökning

Anmälare: Patienten
Anmäld: Husläkare
Orsak: Försenad behandling av aorta-
aneurysm
HSAN 2799/00

❙ ❙ En 80-årig kvinna hade sedan längre
tid haft smärtor till vänster i buken och
besvär med avföringen. Kolonröntgen
hade visat rikligt med fickbildningar på
tarmen. Hon sökte nu åter på husläkar-
mottagningen för tilltagande andnings-
besvär samt fortsatta buksmärtor. Läka-
ren skrev remiss för röntgenundersök-
ning av hjärta–lungor och samtidigt ult-
raljudsundersökning av buk. Röntgen
visade tecken till hjärtinsufficiens, och
läkaren ordinerade urindrivande medel.
Ultraljudsundersökningen avslöjade
förutom gallsten att bukaorta var ekta-
tiskt vidgad med en diameter som i um-
bilikalnivån uppgick till 6,5 cm. 

Nio månader senare lades patienten
in på sjukhus på grund av lunginflam-
mation. Man såg då på buköversikt att
aorta var vidgad till 8 cm. Patienten ope-
rerades på vitalindikation, men avled i
samband med ingreppet.

Husäkaren har i sitt yttrande uppgivit
att han hade läst igenom röntgen- och
ultraljudsutlåtanden minst två gånger,
men trots detta inte uppmärksammat
vidgningen av aorta. Han hade därför
inte heller remitterat patienten för kärl-
kirurgisk undersökning.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Vid fynd av större aneurysm skall kirurg
konsulteras för ställningstagande till
operation i lugnt skede, eftersom bråck-
et kan växa och brista. 
Aneurysmet var, när husläkaren fick
svaret på ultraljudsundersökning, av så-
dan storlek att han borde ha remitterat
patienten till kirurg för bedömning. Ge-
nom att förbise fyndet från ultraljudsun-
dersökningen hade läkaren av oaktsam-
het inte fullgjort sina skyldigheter.
Påföljd: varning 
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