
30, och läkaren såg inte någon korioidal-
blödning.

Han började operationen efter sed-
vanliga förberedelser. Fakosnittet öpp-
nades, och med hjälp av injektor gjorde
han ett försök att sätta linsen i säcken. 

Då visade det sig att det inte fanns nå-
got stöd för linsen, och den sjönk ner i
glaskroppen, berättade ögonläkaren. 

Försökte undvika katastrof
Upprepade försök gjordes att få ut IOL
utan att göra alltför mycket skada.

Detta misslyckades emellertid och
återigen fick patienten kraftig värk och
en mörk skugga utvecklade sig nasalt.
Det blev  uppenbart att det enda man
kunde göra var att sy ihop snittet så fort

det gick för att slippa en katastrofal ut-
veckling, menade ögonläkaren.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Av utredningen framgår att det var känt
att även glaukom förelåg i ögat, vilket är
en känd riskfaktor för utveckling av
blödningskomplikation i samband med
inre ögonoperationer, säger Ansvars-
nämnden. 

Under den första operationen upp-
stod plötslig värk och tryckstegring med
hårt öga, varför blödning från åderhin-
nan misstänktes. Operationen avbröts
utan att linsprotesen hade implanterats. 

Vid kontroll nästa dag konstaterades
en kvarstående tryckstegring till 30 mm
Hg i ögat. Det finns inga uppgifter i jour-

nalen om att ögonbotten inspekterades
med avseende på bland annat blöd-ning
i åderhinnan. 

Trots detta och föreliggande tryck-
stegring i ögat gjorde ögonläkaren ett
förnyat ingrepp, vilket måste kritiseras.
Hans handlande innebar att patienten ut-
sattes för starkt ökad risk för förnyad
blödning, vilket också drabbade henne i
form av en expulsiv blödning. 

Vid det andra ingreppet gjorde ögon-
läkaren även ett försök att implantera
linsen i linssäcken utan att ha kontrolle-
rat att kapseln var intakt, vilket ledde till
att linsen förlorades till glaskroppen. Pa-
tienten drabbades av svåra komplikatio-
ner, konstaterar Ansvarsnämnden och
varnar ögonläkaren. 
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En verksamhetschef och en över-
läkare varnas för att de beviljade
permissioner till en kvinna dömd
till rättspsykiatrisk vård med sär-
skild utskriftsprövning (SUP)
utan medgivande av domstol.
(HSAN 1806/03)

❙ ❙ Den 41-åriga kvinnan knivhögg en
person. Den 24 maj dömdes hon av
tingsrätten för grov misshandel till rätts-
psykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning. Den 10 juni vann domen
laga kraft, och hon fick av bland annat
överläkare A och B vid skilda tillfällen
permission. Den 15 juni råkade den
knivhuggna personen träffa den dömda
kvinnan ute på stan och gjorde en polis-
anmälan om övergrepp i rättssak. 

Den 5 augusti ansökte överläkare B
hos länsrätten om delegation av rätten att
bevilja permission. Länsrätten avslog
ansökan.

Fick permission av flera läkare
Socialstyrelsen anmälde verksamhets-
chefen och överläkaren för att de bevil-
jade den dömda kvinnan permission
utan beslut av länsrätten. 

I anmälan fanns en lång rad hänvis-
ningar till journalanteckningar där det
framgår att kvinnan hade haft flera per-
missioner beviljade av olika läkare. Här
tar vi bara upp en av anteckningarna.

Den 5 augusti dokumenterade en un-
derläkare: »informerar patienten om att
de permissioner hon tidigare beviljats ej
varit godkända av länsrätten och tills vi-
dare måste upphöra. Ansökan har nu
skickats till länsrätten«.

För en patient som dömts till rättspsy-
kiatrisk vård där det finns risk för nya

brott, som är av allvarligt slag, är det sär-
skilt angeläget att det sker en noggrann
prövning av i vilken utsträckning patien-
ten kan ges möjlighet att på egen hand
vistas såväl inom som utanför vårdin-
rättningens område, framhöll Socialsty-
relsen. 

Tillvägagångssättet regleras i lagen
om rättspsykiatrisk vård (LRV) med
bland annat domstolsprövning. Där läm-
nas ett skydd för att den enskilde patien-
ten inte ska begå nya brott eller på annat
sätt motverka vården och behandlingen
genom att friförmånerna är strikt regle-
rade utan möjlighet för läkare att fatta
beslut utan domstolsprövning eller dele-
gering. 

Båda läkarna hade genom att besluta
om permission brutit mot bestämmelser-
na i LRV. De hade brustit i noggrannhet
när det gällde att förvissa sig om patien-
tens vårdform och beviljat permission
utan stöd i lag, menade Socialstyrelsen. 

Överläkaren hade till exempel upp-
märksammat att patienten hade LRV
med SUP den 1 juli och återkallade per-
missionen. Trots detta beviljade han se-
dan en ny permission den 4 juli, kritise-
rade Socialstyrelsen.

»Hade fått fel information«
Ansvarsnämnden läste Socialstyrelsens
utredning och hämtade in yttranden av
de anmälda.

Verksamhetschefen uppgav bland
annat att han vid överläkarronden den 10
juni beslutade att börja med permissio-
ner utanför sjukhusområdet för kvinnan. 

Samma dag hade hon blivit dömd till
LRV med särskild utskrivningspröv-
ning, och han fick information på ronden
att patienten hade blivit dömd till vård

utan särskild utskrivningsprövning.
Alltså tog han ett beslut som han inte
hade befogenhet för. Han hade fått fel in-
formation av personalen, hävdade verk-
samhetschefen.

Han höll med utredningsgruppen om
att han hade brustit i noggrannheten när
det gällde att förvissa sig om patientens
vårdform för att bevilja permission. 

Överläkaren menade att Socialstyrel-
sens möjlighet till en objektiv bedöm-
ning angående hans yrkesutövning hade
varit ovanligt begränsad. Han påpekade
att han under sommaren mest hade haft
semester och arbetat bara 24 juni – 5 juli.

Överläkaren hävdade att han byggde
sin bedömning i frågan om permission
på en vårdplanering baserad på beslutet
från överläkarronden den 10 juni. Detta
gjorde att han inte hade tid för att gran-
ska underlaget för vårdplaneringen på
ett djupare plan. 

Att vårdplaneringen gjordes med
stöd av dåvarande klinikchefen kunde ha
påverkat hans inställning till nödvändig-
heten av en granskning av permissionen,
tillstod han.

Han framhöll dock att »Socialstyrel-
sens påstående att undertecknad har
skickat patienten till en permission trots
vetandet om vårdformen enligt LRV
med SUP saknar grund«. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Av utredningen framgår att verksam-
hetschefen och överläkaren samt flera
andra läkare  beviljade kvinnan permis-
sion utan medgivanden av länsrätten.
Verksamhetschefen och överläkaren,
som är anmälda till Ansvarsnämnden,
har av oaktsamhet inte fullgjort sina
skyldigheter. De varnas båda två. •

Dömd till rättspsykiatrisk vård med SUP
fick permission direkt utan medgivande av domstol


