
❙ ❙ I Läkartidningens jubileumsnummer
(1–2/2004, sidan 124) redogörs för ett
HSAN-ärende (829/03) där en kvinna
känt en knöl i bröstet. HSAN anför att
såvitt framkommit kände inremitterande
företagsläkare en avgränsad palpabel
knöl. Remiss utfärdades till mammogra-
fi och eventuell punktion. Mammografi
och ultraljud utfördes utan påvisade för-
ändringar. 

Radiologen uppgav för patienten ef-
ter utfört ultraljud att det inte påvisats
något avvikande och att detsamma gäll-
de för mammografin. Kvinnan frågade
om han inte skulle utföra en punktion.
Han svarade nej, enligt patienten med
motiveringen att eftersom några tumör-
misstänkta förändringar inte påvisats
fanns ingen indikation för punktion på
röntgenavdelningen. 

Ett halvår senare kunde förnyad radio-
logisk utredning påvisa att patienten hade
en malign tumör motsvarande knölen.

Vem ska se till att punktion blir utförd?
HSAN anför att avgörande för om en
punktion skall utföras eller inte är om 
läkare och patient är överens om att det
finns en palpabel avgränsad förändring
eller om det bara finns oregelbunden-
heter. Den fråga som inställer sig är vem
som skall tillse att punktion blir utförd. 

Vid negativt radiologiskt fynd utför
vanligen en cytolog en s k palpatorisk
punktion av den palpabla förändringen
på remiss från den inremitterande läka-
ren. Röntgenavdelningen ombesörjer
huvudsakligen punktioner av bröstför-
ändringar med ett bildmässigt korrelat
tillgängligt för punktion. Det finns även
mammografiavdelningar där radiologen
utför palpatoriska punktioner i enlighet
med den lokala organisationen. 

Kvinnor som söker en bröstmottag-
ning erbjuds en smidig utredningsgång
som möjliggör trippeldiagnostik vid ett
och samma besök. 

I det aktuella fallet tilldelade HSAN
radiologen en varning. Med hänsyn till
att både kvinnan och företagsläkaren
hade känt och palperat en knöl borde ra-
diologen ha kunnat palpera en knöl även
om han bedömde den som en del av
strukturen i bröstet. Han borde därför ha
gjort en punktion när kvinnan frågade

efter en sådan. Helt klart har utredning-
en fallerat vad gäller trippeldiagnostiken
av kvinnans uppgivna resistens. 

En konsekvens av HSANs beslut, och
en lärdom som säkert är ny för många
mammografiverksamma radiologer, är
att radiologen kan bli ansvarig om trip-
peldiagnostiken inte blir verkställd. Om
inte radiologen själv utför den palpato-
riska punktionen måste denne förvissa
sig att sådan verkligen blir utförd, att
döma av HSANs beslut. 

Finns det en uttalad konsensus? Eller
kan det vara så att den patientansvarige
läkaren som initierat bröstutredningen
också har det avgörande ansvaret för att
trippeldiagnostiken fullföljs? •
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Radiologen och trippeldiagnostikens
gyllene standard – vem har ansvaret?

Ska radiologen överta inremitterande läkares utredningsansvar? Ett
beslut i Ansvarsnämnden har väckt starka känslor bland landets ra-
diologer eftersom beslutet kan gälla inte bara mammografiläkare
utan alla typer av radiologer. Ärendet presenteras nedan och kom-
menteras av två inbjudna skribenter.
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❙ ❙ Kvinnor med bröstförändringar söker
främst primärvård, företagsvård, gyne-
kolog eller kirurg. Endast ett fåtal enhe-
ter i Sverige har s k bröstmottagningar
[1]. Av naturliga skäl varierar förloppet
beroende på logistiska förhållanden och
närhet till enheter där diagnostik och te-
rapi är samlade. 

Trippeltestet (palpation, bilddiagno-
stik, provtagning) utgör standard, och
avvikelser från den skall motiveras och
dokumenteras [2]. Så är t ex sannolikhe-
ten för att en kvinna <25 år har en elakar-
tad tumör minimal och motsvarar cirka
3–4/6 500 nydiagnostiserade fall av
bröstcancer i Sverige årligen. Att frångå
något eller några moment, dvs mammo-
grafi och/eller punktion, är därför för-
svarbart hos denna patientgrupp. 

Att avstå från mammografi hos en
åldrad patient om palpation och punk-
tion är entydiga och behandlingen inte
påverkas av mammografins utfall är
också försvarligt. Att enbart punktera
och tömma en symtomgivande recidive-
rande cysta hos en patient kan också vara
försvarligt. Ansvaret vilar hos patientan-
svarig läkare, men beslutet är i den idea-
la situationen en syntes av en multidisci-
plinär konferens [3]. 

I det aktuella fallet saknades återfö-
ring mellan klinikern, radiologen och
patienten. Malignitet hade inte uteslutits
efter den första utredningen. Radiologen
kommunicerade inte i sitt svar att han
inte kunde återfinna den för patienten

palpabla knutan och därför avstod från
punktion. Både nationellt och internatio-
nellt avslutas därför många röntgenut-
låtanden med standardfraser i likhet med
»normal mammografi utesluter inte ma-
lign tumör, och vid symtom skall patien-
ten utredas vidare«. Klinikern följde inte
upp patientens symtom och underlät där-
med att följa trippeltestets standard. 

Den vårdgivare som påbörjar en kon-
sultation har ansvar för att patienten ut-
reds, behandlas och avslutas, och den
frustration som den drabbade kvinnan
känner när kommunikationen mellan
henne och läkaren (företagsläkare och
radiolog?) brister är förståelig. 
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I: Den vårdgivare som påbörjar 
en konsultation har ansvaret 
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❙ ❙ I Läkartidningens jubileumsnummer
(1–2/2004, sidan 124) refererades ett
anmälningsärende (HSAN 829/93) an-
gående ett fall där en radiolog erhöll en
varning för att inte ha skickat en kvinna
till cytologisk provtagning. Enligt rönt-
genremissen till mammografiundersök-
ningen (»mammografi och ev. punk-
tion«) hade kvinnan en palpabel knöl i
det ena bröstet. Enligt referatet upptäck-
te radiologen ingen bröstförändring vare
sig vid mammografi eller vid ultraljud,
och inte heller kände han någon av-
gränsbar förändring vid palpation. Han
avstod från att skicka patienten till punk-
tion och varnades därför.

Är en radiolog en diagnostiker eller
en kliniker? Är det röntgenologens upp-
gift att skicka patienter till cytologisk
punktion? Ska radiologen ombesörja att
punktion sker om han/hon upptäcker en
annan typ av tumör, t ex njurtumör eller
levertumör?

En röntgenremiss skrivs av en patient-
ansvarig läkare som är kliniker. Denna
läkare ansvarar för anamnes och status.
Svaret från röntgenundersökningen går
tillbaka till denna läkare, som samlar in
samtliga utlåtanden från olika diagnos-
tiska undersökningar och sammanställer
dessa för ett fortsatt handläggande.

Vid hälsokontroll med mammografi
(screening) inbjuds kvinnor utan före-
gående remiss från kliniker. Om kvinnor
återkallas för kompletterande mammo-
grafibilder och ultraljud, och undersök-
ningen inte kan fria från malignitets-
misstanke, blir kvinnan en »patient« och
ansvaret för den vidare utredningen
övertas av en klinisk läkare, antingen en
onkolog eller en kirurg. Detta är ett
vedertaget arbetssätt vid mammografi-
screening.

Vi hjälper självklart gärna våra inre-
mitterande kolleger för att underlätta ett
smidigt samarbete och för att utredning-
en ska gå så snabbt som möjligt för pati-
enterna.

Enligt min uppfattning innebär gäl-
lande praxis att radiologer inte har an-
svaret för patienternas utredningar. Jag
finner därför HSANs bedömning förvå-
nande.
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II: Om kvinnan
blir »patient«
övergår ansvaret
till klinikern


