
Kvinnan ville att hennes son skul-
le behandlas för fotvårtan ome-
delbart. Därför gav läkaren frys-
behandling med en metod han
aldrig använt tidigare. Pojken fick
en köldskada. Läkaren borde inte
gått med på moderns önskemål,
anser Ansvarsnämnden och ger
honom en erinran. (HSAN
1120/03)

❙ ❙ Den 6-årige pojken kom, tillsam-
mans med sin mor, till vårdcentralen
med en vårta på vänster fotsula. Läkaren
behandlade vårtan med Histofreezer.
Vårtan påverkades inte nämnvärt, men
pojken drabbades av en köldskada under
foten.

Pojkens mamma anmälde läkaren.
Ansvarsnämnden tog in pojkens jour-

nal, yttrande av läkaren samt läste Soci-
alstyrelsens Lex Maria-utredning kring
händelsen. 

Försökte övertala modern
Läkaren berättade att han upprepat hade
försökt övertala mamman att pojken
skulle ha en tid senare för kryobehand-
ling, men hon insisterade på att få sonen
behandlad samma dag. 

Själv hade läkaren ingen erfarenhet
alls av Histofreezer. Han började be-
handla pojken enligt instruktionerna,
märkte snabbt att det var svårt att av-
gränsa behandlingsytan då läckaget från
flaskan inte var normalt. 

Pojken började få ont och läkaren av-
slutade behandlingen omedelbart. Med

facit i hand borde han ha följt sina ruti-
ner istället för att följa moderns instruk-
tioner, sa läkaren. 

Läkaren hade ingen annan förklaring
till pojkens skador än att det läckte från
flaskan.

I sitt Lex Maria-beslut konstaterade
Socialstyrelsen att en läkare vid ett barn-
sjukhus nästa dag diagnostiserade att
pojken hade en köldskada efter frysbe-
handling, en ca 5 x 2 cm stor blåsa.

Efter några återbesök skedde slutli-
gen ett uppföljande besök 3,5 veckor ef-
ter händelsen. Köldskadan läkte kompli-
kationsfritt. Vårtan, som fanns kvar,
klipptes.

Rutinerna ändrades
Verksamhetschefen vid vårdcentralen
skrev i sin anmälan att den behandlande
läkaren var vikarie. Hon beskrev hur vi-
karierande läkare introducerades, bland
annat informerades de om att fråga om
allt som var oklart. 

Någon skriftlig lokal rutin för be-
handling av fotvårtor fanns inte, men
man hade en instruktion på svenska från
Histofreezers leverantör om användning
och tillvägagångssätt vid frysning av
vårtor. 

Leverantören uppgav två möjliga
uppkomstmekanismer till den 5 cm sto-
ra blåsan:

–  att tryckventilen var inpressad un-
der hela behandlingsmomentet, och gas
strömmade ut i vätskeform över hela den
drabbade ytan

– att hudförändringen överbehandla-

des och att man inte följde de rekom-
menderade tiderna.

Socialstyrelsen konstaterade att det
inte tillfredsställande kunnat utredas om
pojkens skada kunde hänföras till pro-
duktfel eller till brister i handhavandet.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter
ansvarar vårdgivaren bland annat för att
ansvaret för användningen av medicin-
tekniska produkter och anmälningsplik-
ten avseende olyckor och tillbud är fast-
ställda i en lokal instruktion. 

Socialstyrelsen förutsatte att en sådan
lokal instruktion skulle upprättas för
vårdcentralens verksamhet. 

De verksamhetsansvariga vid vård-
centralen ändrade rutinerna: Histofree-
zer förvaras inte längre på vikarierande
läkares rum. Läkaren måste fråga efter
flaskan och instruktionerna. 

Socialstyrelsen bedömde den åt-
gärden som relevant.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden konstaterar att det av
läkarens yttrande och patientjournalen
framgår att läkaren föreslog en tid för
kryobehandling av vårtan, men att mo-
dern ville att pojken skulle få behandling
omedelbart. 

Vid behandlingen fick pojken en
köldskada under foten. 

Läkaren borde, eftersom han saknade
tillräcklig kunskap om behandling med
Histofreezer, inte ha gått med på mo-
derns önskemål om omedelbar behand-
ling utan i stället bokat en tid för kryobe-
handling. Han får en erinran. •
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Läkaren borde inte gått med på mammans 
behandlingsönskemål – pojke fick köldskada

Kvinnans syn var allvarligt hotad.
Ögonläkaren borde därför akut
ha remitterat henne till en
ögonklinik. I stället skickade han
remissen per brev, vilket försena-
de en adekvat behandling flera
dagar. (HSAN 270/03)

❙ ❙ I början av mars rutinundersökte
ögonläkaren den 76-åriga kvinnans
ögon. Kort därefter märkte kvinnan att
synen på höger öga hade försämrats. 

Ögonläkaren rekommenderade den
14 mars blodprovstagning och utfärdade
en remiss till ögonkliniken vid ett uni-
versitetssjukhus för synfältsprövning på
grund av misstänkt optikusinfarkt.

Den 27 mars hade synen försämrats
ytterligare, och den tidigare konstatera-

de svullnaden på synnerven hade ökat.
Ögonläkaren utfärdade då en remiss till
en ögonspecialist på ögonkliniken. Syn-
försämringen ökade successivt till blind-
het på ögat.

Kvinnan anmälde ögonläkaren. An-
svarsnämnden tog in patientens journal
och yttrande av ögonläkaren. 

Han berättade att patienten sökte akut
den 14 mars på grund av skugga för hö-
ger öga. Tinningskärlen palperades nor-
mala: det fanns inga kliniska misstankar
om temporalisarterit. Remiss till ögon-
kliniken för en Goldmann syn-
fältsundersökning.

Kontroll den 27 mars visade att synen
på höger öga försämrats till 0,2. Remiss
utfärdades till ögonspecialist på univer-
sitetssjukhus, uppgav läkaren. 

»Inga klara misstankar när det gäller
temporalisarterit. Slutdiagnosen blir
occult temporalisarterit«, skrev ögonlä-
karen.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Vid undersökningen den 14 mars före-
låg, såvitt framgår, inga symtom som
tydde på temporalisarterit. 

Vid undersökningen den 27 mars var
synen kraftigt försämrad, och svullna-
den i synnerven hade ökat. Detta till-
stånd hade motiverat en akut remittering
av patienten till en ögonklinik eftersom
synen var allvarligt hotad, bedömer An-
svarsnämnden. Ögonläkaren sände i
stället remissen per brev, vilket ledde till
en försening av adekvat behandling i fle-
ra dagar. Han tilldelas en erinran. •

Remiss per brev försenade behandling flera dagar


