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Synligt  blod i urinen hos män
ska betraktas som uttryck för en
blåstumör tills motsatsen är be-
visad, säger Ansvarsnämnden
och varnar en distriktsläkare för
att han inte gjorde det. (HSAN
1958/03)

❙ ❙ En då 55-årig man sökte 1998 vård-
centralen på grund av blod i urinen. Be-
svären bedömdes bero på en urinvägsin-
fektion. 

Tre år senare, i mars 2001, uppsökte
han på nytt vårdcentralen på grund av
blod i urinen. Han fick då träffa distrikts-
läkaren, som beslutade om urinodling,
urografi, datortomografiundersökning
av njurarna, ultraljudsundersökning av

njurarna och urincytologi vid två tillfäl-
len. Dessa undersökningar utfördes un-
der tiden fram till juni 2001 och visade
ingen malignitet. 

Den 5 november 2001 återkom pati-
enten till distriktsläkaren med urinvägs-
besvär med täta trängningar, sveda vid
vattenkastning och blod i urinen. 

Fick urinblåsecancer
Distriktsläkaren beslutade om urinod-
ling, som visade växt av streptokocker.
Patienten fick medicin mot urinvägsin-
fektion, och en ny urinodling efter avslu-
tad medicinering var negativ. 

Vid nytt besök hos distriktsläkaren
den 4 februari 2002 och vid telefonsam-
tal med denne den 12 och 28 februari

framkom dock att patienten hade fortsat-
ta urinvägsbesvär. Urinodling visade
inget anmärkningsvärt, men distriktslä-
karen ordinerade medicinering med Ci-
proxin. 

Den 2 oktober 2002 uppsökte patien-
ten en annan vårdcentral på grund av
blod i urinen. Den läkare han fick träffa
ordinerade urincytologi och remitterade
honom till urologiska kliniken vid ett la-
sarett för cystoskopi. Det visade sig att
han hade drabbats av urinblåsecancer.

Patienten anmälde sin distriktsläkare
för att han ställde den felaktiga diagno-
sen urinvägsinfektion och ordinerade
penicillin. I själva verket hade han drab-
bats av urinblåsecancer.

Ansvarsnämnden tog in patientens
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Ansvarsärenden

Klar risk för epiduralblödning – 
2-åringen skulle ha lagts in för övervakning
Uttalat hematom gjorde att en skallfraktur inte kunde uteslutas

Ett uttalat hematom gjorde att
en skallfraktur inte kunde uteslu-
tas hos den lilla flickan. Det fanns
en klar risk för epiduralblödning
och därför all anledning att lägga
in flickan för övervakning. I stäl-
let skickades hon hem. Hon ut-
sattes för fara, konstaterar An-
svarsnämnden och varnar en
specialistläkare. (HSAN 2180/03)

❙ ❙ Några veckor före sin 2-årsdag ram-
lade flickan från ett högt bord, två meter
ner på ett betonggolv och landade på
pannan. Hon sökte med sina föräldrar
primärvårdsjouren vid ett sjukhus. 

Specialistläkaren undersökte henne
omkring kl 22 på kvällen. Han noterade
bland annat att flickan hade skrikit inom
få sekunder efter fallet och att hon var
trött, vilket kunde anses naturligt med
hänsyn till att det var sent. 

Skadorna bedömdes som lindriga
I status beskrevs flickan i övrigt som
pigg och opåverkad. I pannan hade hon
ett stort blåmärke. Ögonen och skallen
lokalt undersöktes, reflexerna var nor-
mala liksom den grova kraften. Skador-
na bedömdes av specialistläkaren sam-
mantaget som lindriga. 

Nästa dag kom flickan tillbaka och
remitterades till undersökning med da-
tortomografi. Denna visade en högersi-
dig skallfraktur och flickan överfördes

till en barnkirurgisk klinik för vård och
behandling.

Flickans mamma anmälde specialist-
läkaren. Ansvarsnämnden tog in flick-
ans journal och ett yttrande av specialist-
läkaren, som inte ansåg att han gjort nå-
got fel.

Han uppgav att han hade värderat
henne med sikte på neurologisk skada
och varken subjektivt eller objektivt
fanns tecken på hjärnskakning vid un-
dersökningstidpunkten. Därför fanns det
inte anledning att föranstalta om ytterli-
gare undersökning eller behandling. 

»Var noga med informationen«
Specialistläkaren påpekade att han hade
varit särskild noga i sin muntliga infor-
mation till flickans mamma. Han hade
preciserat att läget kunde förändras och
att de fick söka på nytt om detta skulle
hända, då man i så fall fick lägga in flick-
an med sikte på exempelvis datortomo-
grafiundersökning av skallen. 

Samtidigt, hävdade specialistläka-
ren, uppmanade han föräldrarna att vara
särskilt uppmärksamma på dotterns be-
teende under natten genom att se till hen-
ne och eventuellt väcka henne ett par
gånger. Detta i fall av en förbisedd eller
fördröjt utvecklad neurologisk skada. 

»En sådan information får alla som
undersöks av mig för misstänkt skada i
huvudet efter något trauma«, skrev spe-
cialistläkaren.

Han hävdade att förloppet inte hade
blivit annorlunda även om flickan skulle
ha blivit inremitterad till barnakuten, dit
hon skulle blivit transporterad om han
hade fattat beslut att det rörde sig om ett
inläggningsfall. 

Typiskt i ett sådant fall är att först ob-
servera, och bara om det blir en neurolo-
gisk påverkan påbörjas utredning med
exempelvis datortomografiundersök-
ning av skallen, sa han.

❙ ❙ Bedömning och beslut
När specialistläkaren undersökte flickan
konstaterade han att hon var trött efter
fallet, vilket han ansåg naturligt med
hänsyn till att det var sent på kvällen –
klockan var runt 22. 

De neurologiska fynden var normala,
men ett uttalat hematom gjorde att en
skallfraktur inte kunde uteslutas, menar
Ansvarsnämnden. Det fanns alltså skäl
till att kontakta barnläkare eller neuro-
kirurg för att höra vilken utredning som
fordrades. 

Med hänsyn till den klara risken för
epiduralblödning, som kan medföra en
snabb försämring, fanns all anledning att
lägga in flickan. Det var olämpligt att
överlåta denna övervakning till föräl-
drarna. 

Genom bristerna i handläggningen
utsattes flickan för fara, understryker
Ansvarsnämnden och varnar specialist-
läkaren. •

»Synligt blod i urinen hos män ska ses som 
tecken på blåstumör tills motsatsen är bevisad«



journaler och ett yttrande från distrikts-
läkaren. 

Denne hänvisade till att »journalan-
teckningarna får tala för sig själva«. Han
motsatte sig att vården eller behandling-
en skulle vara felaktig och ville inte ge
sig in på några spekulationer med facit i
hand 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Patienten besökte distriktsläkaren i mars
2001 på grund av blod i urinen. Denne
beslutade om urinodling, urincytologi,
urografi samt ultraljuds- och datortomo-
grafiundersökning av njurarna. Dessa
undersökningar visade inga tecken på
cancer. 

Patienten kom emellertid tillbaka i
november 2001 på grund av urinvägs-
besvär med blod i urinen och i februari
2002 på grund av fortsatta urinvägsbe-
svär. 

Distriktsläkaren borde då ha kom-
pletterat utredningen med cystoskopi.
Genom att inte göra detta har han av
oaktsamhet inte fullgjort sina skyldighe-
ter. 

Eftersom synligt blod i urinen hos
män ska betraktas som uttryck för en
blåstumör tills motsatsen är bevisad
måste påföljden bli en varning, säger
Ansvarsnämnden. •
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Distriktsläkaren bedömde att
knölen på patientens hals satt i
sköldkörteln. För en säker dia-
gnos räcker det då inte med en
ultraljudsundersökning. Det be-
hövs en finnålspunktion. (HSAN
2971/02)

❙ ❙ Den 43-åriga kvinnan sökte 18 juli
2001 distriktsläkaren för en knöl på hal-
sen. Läkaren tog ett sköldkörtelprov och
remitterade patienten för ultraljudsun-
dersökning, som gjordes den 4 septem-
ber. Senare meddelade distriktsläkaren
resultatet till patienten per telefon. 

En annan läkare remitterade senare
patienten för finnålspunktion. Den ge-
nomfördes den 12 augusti 2002 och vi-
sade en misstänkt follikulär neoplasi.
Knölen opererades bort den 10 decem-
ber, och undersökning visade att det rör-
de sig om ett godartat adenom. 

Patienten anmälde distriktsläkaren,
som hon ansåg borde ha fortsatt utred-
ningen med en finnålspunktion. 

Ansvarsnämnden läste patientens
journaler och tog in yttrande av distrikts-
läkaren, som inte ansåg att hon hade

gjort något fel. I efterhand kan man säga
att hon direkt skulle reagerat med remiss
(till exempel sköldkörtelskintigrafi eller
finnålspunktion) för vidare utredning på
grund av att det stod »lågekogena parti-
er« i remissvaret från ultraljudsunder-
sökningen, sa distriktsläkaren.

Hennes tanke var att forsätta med ut-
redning när patienten hörde av sig på
grund av »ytterliga besvär« eller själv-
klart också oro. Men patienten hörde inte
av sig. 

Samtidigt utgick hon från att röntgen-
läkare skulle rekommendera eller direkt
initiera vidare undersökningar om det
var något suspekt. Men inga sådana re-
kommendationer fanns i röntgensvaret,
sa distriktsläkaren.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Patienten sökte för en knöl på halsen och
distriktsläkaren bedömde att den satt i
sköldkörteln. För att kunna ställa en sä-
ker diagnos är det då inte tillräckligt med
en ultraljudsundersökning. Läkaren bor-
de därför ha remitterat patienten vidare
för finnålspunktion, hävdar Ansvars-
nämnden och varnar läkaren. •

Kvinna med knöl i sköldkörteln skulle 
ha remitterats vidare för finnålspunktion
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