
En ögonläkare varnas för att vid
en kataraktoperation ha orsakat
patienten svåra komplikationer.
Han genomförde ingreppet trots
bland annat tryckstegring.
(HSAN 2743/02)

❙ ❙ Den 72-åriga kvinnan opererades för
katarakt. Hon drabbades under operatio-
nen av plötslig värk och tryckstegring
med hårt öga. Ögonläkaren misstänkte
blödning från åderhinnan. Operationen
avbröts utan att linsprotesen implantera-
des. 

Vid kontroll av ögonläkaren nästa
dag konstaterades kvarstående tryck-
stegring till 30 mm Hg i ögat. Efter pu-
pillvidgning kunde ögats främre delar
undersökas. 

Ögonläkaren beslutade om en ny
operation för implantation av linsprote-
sen. I samband med reoperationen inför-
des linsprotesen utan att kontroll av lins-

kapselns tillstånd hade skett. Eftersom
en bakre linskapselruptur uppstått, sjönk
linsprotesen omedelbart ned i glaskrop-
pen, vilket i samband med efterföljande
linsextraktionsförsök ledde till svåra
komplikationer med expulsiv blödning
och näthinneavlossning. 

Ytterligare operation på ett universi-
tetssjukhus behövdes och kvinnan fick
en permanent synnedsättning.

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

Hade också misstänkt glaukom
Denne berättade att en av hans kollegor
tidigare hade ställt diagnosen misstänkt
glaukom och senil katarakt samt dessut-
om makuladegeneration. 
Patienten hade fått Timosan ögondrop-
par som ändrades till Xalatan. Vid flera
tillfällen uppmättes ögontrycket om-
kring 25–26.

Den preoperativa bedömningen att
patienten skulle kataraktopereras och att
det intraokulära trycket samtidigt skulle
sänkas var helt korrekt och hade blivit
utförd, sa ögonläkaren.

På operationsdagen fanns knappast
någon anledning att kontrollera ögon-
trycket. Vid spaltlampsundersökning
strax före operationen bedömde ögonlä-
karen ingreppet  som  rutinartat. 

I slutet av ingreppet när utrensningen
av linsmaterialet var klar ökade dock
plötsligt  trycket i ögat och patienten fick
ont.

Dagen efter kom patienten med lugnt
höger öga, minimalt kornealödem, mini-
mal inre retning, normaldjup främre
kammare, rund pupill, intakt kapsulr-
rexikant och som ögonläkaren bedömde
intakt bakre kapsel, uppgav han. 

Intentionen var att patienten skulle få
bästa möjliga variant av IOL, implante-
rad i kapselsäcken. Ögontrycket var då
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Ansvarsärenden

Diagnosen trombos är erkänt
svår att ställa vid klinisk under-
sökning. Mot bakgrund av den
nyligen utförda operationen och
eftersom patientens besvär kun-
de tyda på trombos, borde ST-lä-
karen därför ha beslutat om yt-
terligare utredning för att bekräf-
ta eller utesluta trombos, kritise-
rar Ansvarsnämnden och fäller
läkaren. (HSAN191/03)

❙ ❙ Den 74-årige mannen ådrog sig vid
ett fall den 19 december i fjol en höger-
sidig höftfraktur och opererades påföl-
jande dag på sjukhus. Han fick vara kvar
på sjukhuset till den 27 december med
profylax mot trombos. 

Nästa dag återkom han till sjukhusets
akutmottagning på grund av svullnad
och smärta i höger ben och misstanke
om trombos. 

Han fick träffa ST-läkaren, som vid
sin undersökning fann svullnad kring
operationsområdet, proximalt på låret
och nedanför fotknölarna, men ingen
rodnad eller värmeökning i benet. ST-lä-
karen fann att vaden var mjuk och att det
inte fanns någon konsistensökning i den.

Han bedömde att det inte rörde sig om
trombos, utan att svullnaden berodde på
en postoperativ blödning. 

Benet lindades från tårna upp till

ljumsken, varefter patienten fick åter-
vända hem. Två dagar senare uppsökte
han på nytt akutmottagningen på grund
av ökade besvär. Utredning med flebo-
grafi visade en djup ventrombos i under-
benet och behandling sattes in.

Patienten anmälde ST-läkaren för
felbehandling. 

Ansvarsnämnden läste mannens
journal och hämtade in yttrande av ST-
läkaren. Denne motsatte sig anmärk-
ningarna som riktades mot honom. Han
hänvisade till de kliniska tecken som han
hade dokumenterat i journalanteckning-
en den 28 december. 

Det fanns ingen konsistensökning i
vaden, och Homans tecken var negativt.
Det talade emot att det skulle funnits en
blodpropp i benet. Han bedömde att
svullnadsbesvären härrörde från blöd-
ningen i operationsområdet. 

»Svårt veta om proppen redan fanns«
Den kliniska diagnostiken, framhöll ST-
läkaren, är erkänt svår och patienten
hade riskfaktorer i form av att han var
nyopererad. Trombosen diagnostisera-
des två dagar senare, och det var i efter-
hand omöjligt att säga om trombos före-
låg vid undersökningstillfället den 28
december. 

»... det är alltid lätt att vara efterklok
och säga att man borde ha gjort en flebo-

grafi tidigare. Problemet i detta fall blir
ju att veta huruvida det förelåg en blod-
propp redan vid min undersökning
2002-12-28«,  skrev läkaren.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Mannen opererades den 20 december
för en högersidig höftfraktur. Han var
kvar på sjukhuset till den 27 december
och fick under vårdtiden adekvat profy-
lax mot trombos. Dagen efter utskriv-
ningen återkom han till sjukhuset med
svullnad och smärta i höger ben samt
misstanke om trombos. På grund av den
nyligen utförda operationen var risken
för trombos förhöjd, säger Ansvars-
nämnden. 

ST-läkaren fann vid sin undersök-
ning svullnad på låret och nedanför fot-
knölarna. Han kunde däremot inte finna
någon konsistensökning i vaden och inte
heller någon rodnad eller värmeökning i
benet. 

Diagnosen trombos är dock erkänt
svår att ställa vid klinisk undersökning.
Mot bakgrund av den nyligen utförda
operationen och då patientens besvär
kunde tyda på trombos borde ST-läkaren
därför ha beslutat om ytterligare utred-
ning för att bekräfta eller utesluta denna
diagnos, anser Ansvarsnämnden.  

ST-läkaren tilldelas disciplinpåföljd
som kan stanna vid en erinran. •

Postoperativ blödning var djup ventrombos
»Diagnosen erkänt svårt att ställa vid klinisk undersökning« 

Kataraktoperation gjordes trots tryckstegring och
misstänkt blödning i åderhinnan – kvinna svårt skadad


