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Otillräcklig utredning
– missade falltrauma 

Läkaren på vårdcentralen borde
ha undersökt den 83-åriga kvin-
nans axel där hon efter ett fall vi-
sade sig ha en luxation. Eftersom
han bara undersökte hennes
hand och underarm får han en er-
inran. (HSAN 2788/02)

❙ ❙  Kvinnan ramlade den 21 februari
2002 och slog i höger hand och arm. Den
25 februari sökte hon hos distriktsskö-
terskan vid en vårdcentral på grund av
smärtor efter fallet. Hon rekommendera-
des att återkomma för läkarbedömning
följande dag och undersöktes då av en
läkare. 

Denne konstaterade att det inte fanns
några blåmärken, någon felställning el-
ler svullnad på underarmen eller handen.
Han bedömde att det inte fanns tecken på
fraktur. 

Den 3 mars sökte kvinnan akut vid ett
närsjukhus på grund av tilltagande värk
från underarmen och svårigheter att röra
armen. En röntgenundersökning visade
luxation i axeln, och kvinnan remittera-

des till ett annat sjukhus, där luxationen
reponerades under narkos.

Socialstyrelsen anmälde läkaren och
yrkade på disciplinpåföljd. 

Socialstyrelsen ansåg att det är vik-
tigt att undersöka axeln hos en patient
som fallit mot armen – även om patien-
ten inte uppger smärta från axeln. I detta
fall skulle läkaren relativt snabbt ha kun-
nat konstatera en smärtsam rörelsein-
skränkning i axelleden, i likhet med un-
dersökningen på närsjukhuset, och då
fått anledning att ordna en röntgenun-
dersökning av axeln. 

»Otilläcklig anamnes«
Enligt läkarens beskrivning slog sig
kvinnan endast i höger hand då hon föll.
På närsjukhuset noterades fall mot höger
axel, överarm och underarm, påpekade
Socialstyrelsen. 

Läkarens anamnes av falltraumat
verkar ha varit otillräcklig och kan ha bi-
dragit till den missade diagnosen. Han
undersökte inte kvinnan så noggrant
som krävs för en god och säker vård. So-
cialstyrelsen ansåg därför att han inte ut-
fört sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvarsnämnden hämtade in yttran-

de av läkaren, som motsatte sig disci-
plinpåföljd och  uppgav bland annat föl-
jande.

Patienten sökte för smärta i höger
hand och underarm. Det skedde på re-
kommendation från distriktssköterska
för att läkaren skulle kunna utesluta
fraktur i handen. Patienten hade inte
symtom eller besvär från axelleden vid
besöket. Hon sade att smärtan i handen
och underarmen var mindre än i början.
Ont hade hon endast på natten. 

Vid undersökningen av höger hand
och underarm märkte läkaren inga teck-
en till brott. Han undersökte inte axelle-
den eftersom patienten inte sade något
om besvär från den, uppgav han.

Vem misstänker luxation i axelleden
om patienten är besvärsfri från den och
inte talar ett ord om axelleden? undrade
läkaren.

Han misstänkte att luxationen i axeln
inträffade 2 – 3 dagar före kvinnans lä-
karbesök på närsjukhuset, alltså ett par,
tre dagar efter hennes besök hos honom.
Han hänvisade till att patientens smärtor
avtog i början, fram till undersökningen
hos honom, men tilltog under sista peri-
oden, fram till besöket på närsjukhuset.

Han trodde »att något händer med pa-
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Ansvarsärenden

»Klinisk undersökning ska alltid ske
efter en olycka och åtgärderna dokumenteras«
Efter en olyckshändelse ska en
klinisk undersökning av patien-
ten alltid göras och åtgärderna
dokumenteras. Det slår Ansvars-
nämnden fast och varnar en orto-
ped som inte uppfyllde de kra-
ven. (HSAN 1198/02)  

❙❙ En 37-årig kvinna cyklade omkull och
skadade höger tumme. Hon tog sig till en
akutmottagning där ortopeden lät röntga
handen. Denne undersökte emellertid
inte tummen. Han meddelade patienten
att hon inte hade någon skelettskada i
handen och sedan fick hon gå hem. 

En kort tid därefter sökte kvinnan
akut på ett sjukhus. Där konstaterades att
hon hade en djupt liggande ligamentska-
da i tummen. Vid återbesök fann man
även en skada i handleden. Hon har
kvarstående besvär i handen i form av
inskränkt rörelseförmåga och värk. 

Måste omskola sig
Kvinnan anmälde ortopeden för bristan-
de undersökning av tumme och handled. 

När hon sedan sökte akut på ett sjuk-
hus blev hon noggrant undersökt av en
annan ortoped, som fann ligamentska-

dan i tummen. Han sade att det var för
sent att gipsa handen, det borde ha gjorts
vid det första akutbesöket. När man fann
skadan i handleden remitterades hon till
arbetsterapin och fick ett tum- och hand-
ledsstöd samt ett träningsprogram. 

Kvinnan berättade vidare att hon inte
blivit bra varken i tummen eller handle-
den utan fortfarande hade värk. Hon
kunde knappt använda tummen vid
praktiskt arbete. Det innebar att hon
måste omskola sig eftersom hon inte
längre kunde utöva sitt yrke som arbets-
terapeut, uppgav hon. 

»Svårt göra stabilitetstest«
Ansvarsnämnden läste kvinnans journal
och hämtade in yttrande av den anmälde
ortopeden, som bland annat uppgav att
om man vid röntgen av tummen påträf-
far små lednära benfragment måste man
misstänka att det föreligger en grav liga-
mentskada. Inga sådana fragment fanns
i detta fall, hävdade han och skrev: 

»Skulle fragment påvisas remitterar
jag dessa patienter akut till handkirur-
gen«. 

Han påpekade att stabilitetstest på
tummen var svår att genomföra akut på

grund av svullnad och smärta. Med tan-
ke på patientens svåra kvarstående be-
svär hade han efter hennes anmälan er-
bjudit henne ny kontroll och invaliditets-
prövning. Patienten valde att avvakta
och eventuellt söka annan ortoped, upp-
gav ortopeden.

❙❙ Bedömning och beslut
Kvinnan uppgav att ortopeden inte un-
dersökt hennes hand utan endast remitte-
rat henne till röntgen. 

Ansvarsnämnden konstaterar att or-
topeden inte bemötte dessa påståenden
utan endast hänvisade till att smärta och
svullnad i tummen gjorde den svårun-
dersökt. 

Han hade inte heller antecknat några
undersökningsfynd i journalen förutom
observationen »Rtg tumme u.a.« och att
patienten »går u.a«. 

En klinisk undersökning ska alltid
ske efter en olyckshändelse och åtgär-
derna ska dokumenteras, understryker
Ansvarsnämnden. Ortopedens underlå-
tenhet i dessa avseenden är inte accep-
tabel. Han har på grund av försumlighet
inte fullgjort sina skyldigheter och får
därför en varning.•


