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Ansvarsärenden

Borde misstänkt tarmskada efter laparoskopi
Fem barnmorskors varningar hjälpte inte – kvinna dog

En 46-årig kvinna dog några da-
gar efter en laparoskopisk resek-
tion av en äggstock, som gjordes
på grund av cystor. En gynekolog
som ansvarade för patienten
postoperativt varnas. (HSAN
1144/01)

❙ ❙  Vid ingreppet den 25 maj fann opera-
tören sammanväxningar mellan tjock-
tarmen, slidtoppen och bukväggen. De
löstes med diatermi.

Nästa dag bedömde operatören att
kvinnan skulle stanna på sjukhuset för
observation. Sedan övertog gynekolo-
gen ansvaret för patienten.

Samma dag fick kvinnan kraftiga
smärtor i buken och fick olika smärtstil-
lande medel. Hon blev ännu sämre och
fördes två dagar senare till intensiv-
vårdsavdelningen och senare till ett uni-
versitetssjukhus där hon avled den 30
maj.

Obduktion visade perforation av
tjocktarmen, bukhinneinflammation
och allmän organpåverkan.

Gynekologen, som också var verk-
samhetschef, anmälde fallet till Social-
styrelsen enligt Lex Maria.

Utreddes av åklagare
Fallet gick också till åklagare, som den
27 november 2002 lade ner förunder-
sökningen mot gynekologen om vållan-
de till annans död.

»Det kan inte bevisas dels att någon
gärningsman orsakat den dödliga ut-
gången genom oaktsamhet och dels att
någon gärningsman hade anledning att
ta i beräkning risken för dödsfall«, skrev
åklagaren. 

Socialstyrelsen anmälde fallet till
Ansvarsnämnden och yrkade disciplin-
påföljd för gynekologen. 

Operatören anmäldes inte men yttra-
de sig i fallet. Han berättade att han vid
operationens slut sett igenom buken utan
att upptäcka tecken på blödning eller
tarmperforation.

Han träffade patienten nästa morgon
och hon hade då mer ont än förväntat ef-
ter en vanlig laparoskopi. Hon var öm
vid palpation, men operatören fann ing-
et anmärkningsvärt i peritonealstatus.
Patienten fick stanna för observation,
och jouren informerades om fyndet och
att operationen varit komplicerad med
sammanväxningar och adherenslösning.

Den anmälde gynekologen hänvisade
i sitt yttrande till journalen.

Fem barnmorskor yttrade sig också i

utredningen. De påpekade att patienten
hela tiden efter ingreppet den 25 maj
hade besvärats av buksmärtor. Den an-
svarige läkaren, gynekologen, hade kon-
taktats flera gånger om det. Av deras ytt-
randen framgick också att kvinnans
smärtor förvärrades.

Tre av barnmorskorna berättade
dessutom att de den 28 maj visade ett
högt CRP-värde (878) för gynekologen.
Denne bedömde att det var en reaktion
på laparoskopin, uppgav de.

Starkt kritiska utlåtanden
Socialstyrelsen tog in ett utlåtande av sin
föredragande läkare i kirurgiska sjukdo-
mar, docent K G Janunger vid Norrlands
Universitetssjukhus.

Han pekade bland annat på att den an-
svarige gynekologen hade sett patienten
då hon blev markant försämrad. Som
verksamhetsansvarig läkare vid en enhet
som bedriver laparoskopisk kirurgi mås-
te man kunna kräva att han kan upp-
märksamma och agera adekvat på en si-
tuation med en livshotande komplika-
tion, även om han inte själv varit inblan-
dad i den primära handläggningen.

Janunger menade att läkaren borde ha
kontaktat operatören eller själv ordnat
laparotomi för att kontrollera om det
skett en perforation. Att inte göra det var
försumligt.

Vetenskapliga rådet i kvinnosjukdo-
mar, docent Jan Henrik Olsson vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, framhöll
att gynekologen var ansvarig för patien-
ten efter operationen. 

Redan tidigt postoperativt visade pa-
tienten onormala symtom, tilltagande
buksmärtor, spänd buk, kräkningar och
kraftigt förhöjt CRP. Med hänsyn till att
hon genomgått en laparoskopi borde det
föranlett omedelbara åtgärder för att be-
kräfta eller utesluta tarmskada. Det bor-
de ha gjorts en reoperation med under-
sökning av tarmen och de inre bukorga-
nen. Det gjordes inte. Inte heller skedde
någon kirurgkonsultation, kritiserade
Jan Henrik Olsson.

»Svårförståeligt agerande«
Läkarens agerande postoperativt var
svårförståeligt. Han tycks först sent i för-
loppet ha insett det allvarliga i situatio-
nen, trots att barnmorskorna informera-
de om hur illa ställt det var med patien-
ten. Kommunikationen mellan läkaren
och barnmorskorna tycks ha lett till en
prestigekamp som fördröjde och för-
hindrade adekvat agerande.

Inte heller gynekologens egna under-
sökningar ledde, trots patientens allvar-
liga symtom, till en korrekt handlägg-
ning. I stället hade han handlat tvärt
emot vetenskap och dokumenterad kir-
urgisk erfarenhet och visat grov försum-
lighet som inte var ursäktlig, ansåg Jan
Henrik Olsson.

»Fallet diagnostiskt svårt«
Gynekologen läste utredningen och be-
stred att han hade varit försumlig eller
för passiv i diagnostik och behandling. 

Han ansåg att fallet var diagnostiskt
svårt – flera mycket allvarliga diagnoser
var aktuella. Utifrån patienten symtom
blev sepsis, som senare verifierades i fle-
ra blododlingar, och inte perforation den
tentativt mest sannolika diagnosen. Där-
för gjordes ingen laparotomi. Om ett
sånt ingrepp skulle ha medfört en annan
utgång för patienten gick inte att ha nå-
gon mening om, menade gynekologen.

Han bedömde att patientens »väder-
spänningsliknande« buksmärtor med ef-
terföljande diarréer inte krävde kirurgi.
Feber och peritonit kom först på morgo-
nen den 29 maj, och då var patienten dö-
ende, konstaterade gynekologen. 

Socialstyrelsen framhöll att även om
själva komplikationen uppstod vid ope-
rationen, hade den ansvarige operatören
inte gjort något fel. Och barnmorskorna
hade under hela vårdförloppet handlat
aktivt och adekvat.

Socialstyrelsen instämde i bedöm-
ningarna som Janunger och Olsson hade
gjort. Styrelsen fann det bland annat an-
märkningsvärt att gynekologen trots
upprepade påstötningar från barnmor-
skorna inte insåg allvaret i patientens be-
svär. Han borde ha misstänkt en tarm-
skada.

Ansvarsnämnden bad om ett yttrande
från den anmälde gynekologen. Denne
hänvisade till vad han framfört till Soci-
alstyrelsen. 

❙❙ Bedömning och beslut
Händelseförloppet med starka buksmär-
tor dagen efter operationen, tillkomman-
de kräkningar och påverkat allmäntill-
stånd är inte förväntat efter en laparo-
skopi, anser Ansvarsnämnden. 

Gynekologen borde därför ha miss-
tänkt att orsaken var en tarmskada, kon-
sulterat en kirurg och reopererat patien-
ten för att utesluta denna möjlighet.

Hans fel var varken ringa eller ursäkt-
ligt, slår Ansvarsnämnden fast och till-
delar honom en varning. •


