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• Ansvarsfrågan

• Intervjun: Christina Larsson fick varningen omvandlad till erinran

❙ ❙ Hennes försummelse består i att hon
helt och fullt litade på och följde sin
överordnades information och opera-
tionsplanering utan att i tillräcklig de-
talj sätta sig in i tillgänglig informa-
tion.«

Det utlåtandet av ett vetenskapligt råd är
hämtat från kammarrätten, som liksom
tidigare instanser fällde gynekologen
Christina Larsson, Danderyds sjukhus,
men som mildrade påföljden från en var-
ning till en erinran.

En 55-årig kvinna remitterades i juni
1998 till kvinnokliniken för operation på
grund av cellförändringar. En överläka-

re (Christina Larssons överordnade) as-
sisterade vid operationen, som gjordes
laparoskopiskt. 

Livmodern samt äggledarna och
äggstockarna togs bort. 

En mikroskopisk undersökning visa-
de en högt differentierad livmodercan-
cer. Överläkaren uppfattade efter att i
journalen ha läst operationskoden
hysterektomi och PAD-diagnosen cor-
puscancer att endast livmodern var bort-
tagen. 

Han planerade därför ytterligare en
operation för att avlägsna äggstockarna.
Men vid den operationen, som Christina
Larsson utförde i augusti, kunde inga
äggstockar identifieras. En kontroll av

alla journalhandlingar och PAD-svar vi-
sade att de redan var borttagna.

Både patienten och Socialstyrelsen an-
mälde överläkaren och gynekologen till
Ansvarsnämnden.

I utredningen skrev överläkaren:
»Det står nu helt klart för mig att min

daganteckning har vilselett ansvarig
operatör … då hon kom in för det plane-
rade laparoskopiska ingreppet.«

Christina Larsson tillstod att hon inte
hade läst igenom operationsjournalen
noga. I operationsanteckningen stod det
som operationskod att man endast hade
gjort hysterektomi.

I PAD-svaret läste hon bara samman-
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nsvarsärenden

På säkra sidan

Opererade kvinna i onödan

Litade för mycket på sin överläkares information 
och operationsplanering

Gynekologen Christina Larsson, som intervjuas på motstående

sida, fälldes i Ansvarsnämnden för att hon inte tillräckligt satt

sig in i fallet, vilket ledde till att patienten fick genomgå en

operation i onödan. Varningen mildrades senare till en erinran.

Ansvarsfrågan
Frågor till avdelningen kan ställas till tom.ahlgren@lakartidningen.se.

De besvaras i samråd med bl a Läkarförbundets juridiska
avdelning.

Ibland skriver ni i Läkartidningen
om att en läkare först fällts men se-
dan friats. Om jag fälls men tycker
att det är fel – vad kan jag göra? Vart
vänder jag mig? Vilka instanser
finns? Kan jag få hjälp? Om jag blir
anmäld men frias av HSAN – kan då
någon annan överklaga?

Svar: När en läkare eller någon
annan i hälso- och sjukvården fälls
i Ansvarsnämnden HSAN kan hon
eller han överklaga beslutet till
Länsrätten i Stockholm.

Nästa instans är Kammarrätten i
Stockholm. För att fallet ska tas
upp där krävs prövningstillstånd,
som bara ges under vissa förutsätt-
ningar. Som sista instans finns
Regeringsrätten. 

Ett överklagande måste ske
inom tre veckor från det att man
fått del av beslutet.

Alla beslut och domar ska åt-
följas av en besvärshänvisning där

det framgår vart man ska vända
sig, inom vilken tid man måste
klaga samt vilka uppgifter som ska
ingå i överklagandet.

Hjälp med såväl den juridiska
som den medicinska argumenter-
ingen vid ett överklagande kan
medlemmar i Läkarförbundet få
av förbundets jurister och konsul-
tationsläkare.

Rätt att överklaga har även en pa-
tient som anmält sin läkare men
inte lyckats få denne fälld. Inte så
sällan står Socialstyrelsen för an-
mälan till HSAN. I nästan alla så-
dana fall fälls läkaren. Om läkaren

frias kan Socialstyrelsen överkla-
ga beslutet. 

Det normala är att HSANs beslut
står fast. Men när ett HSAN-beslut
ändras i nästa instans är det i regel
till fördel för den fällda – disci-
plinpåföljden upphävs eller mild-
ras från en varning till en erinran. 

Det händer dock även att ett
friande i HSAN blir ett fällande i
nästa instans. Exempel på det
finns främst när det är
Socialstyrelsen som står för över-
klagandet. •


