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I detta nummer: 

• Ansvarsärenden

• Ansvarsfrågan

❙ ❙ Mannen sökte den 17 september 2003
på vårdcentralen sedan han i början av
månaden hade drabbats av feber och
hosta. Han undersöktes av en distriktslä-
kare, som bedömde besvären som lung-
inflammation och ordinerade behand-
ling med antibiotika. 

Under natten till den 18 september
fick 18-åringen bröstsmärtor och kon-
taktade ett sjukhus, där han fick tala med
en sjuksköterska. Hon rådde honom att
söka akut. Han begärde ambulanstrans-
port och under färden in till sjukhuset
behandlades han med syrgas. 

På morgonen den 18 september un-
dersöktes han av internmedicinaren.

Hon samrådde med en hjärtläkare och de
EKG-förändringar som påvisats hos 18-
åringen bedömdes vara av oskyldigt
slag. Han fick återvända hem. 

När provsvar senare kom visade de
att han hade en hjärtmuskelinflamma-
tion. Han kallades tillbaka till sjukhuset
och lades in.

Provsvaren inte tillgängliga
Patienten anmälde bland annat distrikts-
läkaren och internmedicinaren.

Distriktsläkaren ställde felaktigt dia-
gnosen lunginflammation, vilket kunde
ha fått mycket allvarliga konsekvenser. 

På sjukhuset undersöktes han med

EKG och lades in på MAVA över natten
för misstänkt hjärtmuskelinflammation.
På morgonen skrevs han ut innan prov-
svar fanns tillgängliga. När han var på
väg hem ringde en läkare från MAVA,
bad om ursäkt och förklarade att prov-
svaren visade hjärtmuskelinflamma-
tion. Han återvände till sjukhuset och la-
des in för behandling, berättade 18-
åringen.

Ansvarsnämnden läste patientens
journal och tog in yttrande av bland and-
ra distriktsläkaren och internmedicina-
ren. 

Distriktsläkaren hänvisade till jour-
nalen. Han ansåg at han hade bedömt pa-
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EKG-förändringar som vid myokardit

Fel skicka hem patienten
– borde inväntat provsvaren

Den 18-årige mannens EKG-förändringar var sådana som vid myo-

kardit. Internmedicinaren borde ha inväntat provsvaren som hade

kunnat bekräfta den diagnosen. I stället skickade hon hem patien-

ten och varnas av Ansvarsnämnden. (HSAN 2514/03)

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

De besvaras i samråd med bl a Läkarförbundets juridiska avdelning.

Läste i en artikel i Läkartidningen nr
15–16 att 223 läkare fick en disci-
plinpåföljd i fjol. Enligt samma arti-
kel fälldes också 36 sjuksköterskor,
21 tandläkare samt 20 inom övriga
yrkesgrupper. För vilka fel fälls
sjuksköterskor och tandläkare och
vilka är övriga yrkesgrupper som
kan fällas i HSAN?

Svar: För att belysa hur det ser ut
ger vi några exempel från senare
tid på fall där sjuksköterskor och
tandläkare fällts med antingen var-
ning eller erinran. Under fjolåret
miste 15 sjuksköterskor sina legi-
timationer medan 16 fick prövo-

tid. Bland tandläkarna var motsva-
rande siffror 1 respektive 1. 

En sjuksköterska fick en erinran
för att ha missuppfattat en läkaror-
dination och därmed gav en pati-
ent för hög dos cytostatika.
Ordinationshandlingen var svår-
tolkad och uppfyllde inte kravet på
en säker läkemedelshantering.
Sjuksköterskan observerade detta
och tänkte kontakta en läkare för
att få bekräftat att hon uppfattade
ordinationen rätt. Men det blev
inte  av på grund av att det uppstod
andra problem i arbetssituationen. 

En annan sjuksköterska fick en

erinran för att hon genom att inte
göra rätt noteringar i vaccinations-
kort och journalföring utsatte pati-
enten för de risker det innebär att
resa med ett ofullständigt vaccina-
tionsskydd. 

En tandläkare varnades för att ha
dragit ut fel tand på patienten, en
annan fick en erinran för att i ett
tag ha dragit ut två tänder i stället
för en på en 12-årig flicka.

En tandläkare fick en varning
för att inte ha behandlat och följt
upp en patient med grav tandloss-
ning. En annan varnades för att
under lång tid inte ha upptäckt att

patienten hade kariesangrepp.
En tandläkare varnades för att

han genom en sidoförväxling hade
rotspetsopererat fel tand. 

En tandläkare fick en erinran
för att ha gjort en krona på en un-
dermålig rotfyllning. En annan
varnades för att ha lämnat kvar ka-
ries under en bro som cemeterades
fast. Tandläkare fälls också för ex-
empelvis brister i journalföringen. 

Bland övriga yrkesgrupper som
kan fällas i HSAN finns apoteka-
re, psykologer, sjukgymnaster, ar-
betsterapeuter, ambulanspersonal
och larmoperatörer. 



Att operera bort äggstocken var

inte bara onödigt utan skedde

också i strid mot patientens

vilja. Gynekologen borde ha följt

sjukhusets rutin och före ingrep-

pet ha träffat kvinnan för sam-

råd, påpekar Ansvarsnämnden

och varnar honom. (HSAN

2836/03) 

❙ ❙ Den 33-åriga kvinnan opererades i
juli 2001 av gynekolog A på grund av
myom i livmodern. Man fann en cysta på
ena äggstocken, som efter behandling
gick tillbaka. 

På grund av rikliga blödningar under-
söktes hon i oktober 2002. Man fann då
tre cystor på vänster äggstock och en fol-
likel. 

Vid ett nytt besök den 17 januari
2003 fann A åter tre cystor, varav en
mätte 2 cm i diameter. Endometrios
misstänktes och man planerade för dia-
gnostisk laparoskopi, med eventuellt
borttagande av cystor. 

Den 28 maj skrevs kvinnan in vid
sjukhuset av en ST-läkare, och den 2
juni opererades hon av gynekolog B.
Till en början utfördes ingreppet som

diagnostisk laparoskopi. Det utvidgades
sedan till operativ laparoskopi och sam-
manväxningar runt äggstockarna löstes.
Den vänstra äggstocken bedömdes vara
fullständigt förändrad av endometrios
och togs bort.  PAD visade en äggstock
med måtten 4 x 2 x 2 cm, corpus luteum
med blödning samt flera follikelcystor,
men ingen endometrios. 

Patienten anmälde bland annat alla
tre läkarna.

I juli 2001 blev hon opererad av gy-
nekolog A på grund av myom i livmo-
dern. Inför det ingreppet förklarade hon
att hon inte ville att livmoder och ägg-
stockar skulle tas bort, vilket respektera-
des, berättade kvinnan. 

Motsatte sig att organ togs bort
I januari 2003 blev hon undersökt på
nytt av A, som förklarade att hon behöv-
de opereras igen för att man skulle ta ett
prov för bestämning av eventuell endo-
metrios. A antecknade i journalen felak-
tigt att hon blivit informerad om risk för
laparotomi. A borde ha antecknat att hon
motsatte sig att organskulle tas bort. 

Vid inskrivningen på sjukhuset i juni
träffade hon ST-läkaren. Han förklarade
att man vid det planerade ingreppet bara

skulle »gå in och titta«, men nämnde
inget om »det värsta scenariot«. 

Gynekolog B opererade henne, utan
att först ha träffat henne. Han tog under
ingreppet, i strid mot de önskemål som
hon framfört, bort den vänstra äggstock-
en. Efter patologisk undersökning visa-
de det sig att det inte fanns endometrios,
bara cystor, uppgav kvinnan. 

Ansvarsnämnden läste kvinnans
journal och yttranden av de tre läkarna,
som bestred att de handlat felaktigt.
Såväl gynekolog A som ST-läkaren fri-
ades varför vi inte tar med deras argu-
mentation.

Hade inte träffat patienten
Gynekolog B uppgav att han hade ope-
rerat kvinnan på indikation blödningar
och smärtor, med ultraljudsfynd som vi-
sade förändring i vänster äggstock. Han
hade inte träffat patienten tidigare men
satt sig in i fallet genom journalanteck-
ning, bland annat via anteckning av gy-
nekolog A. 

Där framkom starka önskemål från
patienten om att bevara hennes fertilitet
och att konservativt behandla hennes
blödnings- och smärtproblematik. 

Däremot hade han inte sett någon
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tientens tillstånd relativt allvarligt och
att hans behandling och anvisning var
försvarbara med de befintliga resurser-
na.

Internmedicinaren träffade patienten
på MAVA. Mannen hade då varit på
sjukhuset ca 7 timmar och varit helt
smärtfri sedan ankomsten till avdelning-
en på efternatten. 

Vid en ny undersökning då hördes
inga gnidningsljud på hjärtat, som kan
vara fallet vid perikardit, och inte heller
några biljud vid lungauskultation, som
vid pleurit, uppgav internmedicinaren. 

»Muskuloskeletal smärta«
Hon såg inga säkert patologiska föränd-
ringar på EKG. Då tog hon med detta till
den intilliggande hjärtmedicinavdel-
ningen och rådfrågade en av de ansvari-
ga överläkarna där. 

Denne instämde i att de befintliga
ST-höjningarna skulle kunna bero på ett
sent retledningshinder, att hjärtat rote-
rat, en normalvariant för åldern, berätta-
de internmedicinaren. 

Hon tolkade därmed patientens be-
svär som muskuloskeletal smärta till
följd av hostan han dragits med halvan-

nan vecka. Patienten hade  fått inleda
antibiotikabehandling på pneumoni-
misstanke via distriktsläkare. Internme-
dicinaren skrev ut honom på stående fot.

Dessvärre visade sig hennes bedöm-
ning vara felaktig, sa internmedicinaren.
Ett par timmar senare kom provsvar
med positiva hjärtenzymer, Troponin T
0,48 och CKMB 52 förutom inflamma-
tionspådrag med CRP 99, SR 42, vita
stegring 16,4, som gav misstanke om
myokardit. 

»Visar hur svår diagnostiken är«
Hon kontaktade den tidigare tillfrågade
överläkaren på hjärtmedicinavdelning-
en, som samtyckte till att patienten åter-
kallades till sjukhuset för inläggning di-
rekt på hjärtmedicinavdelning. 

Därefter ringde hon upp patientens
hemnummer där modern svarade då pa-
tienten ännu inte hunnit hem utan be-
fann sig på väg. 

»Fallet visar hur svår hjärtmuskelin-
flammationsdiagnostiken kan vara och
har gett mig en tankeställare, att vara fri-
kostigare med hjärtenzymprovtagning i
liknande fall i framtiden och att, framför
allt, invänta svar på tagna prover innan

utskrivning i det idag ibland för snabba
tempo vi pressas att arbeta i«, skrev in-
ternmedicinaren.

Bedömning och beslut
Distriktsläkaren gjorde en rimlig be-
dömning av patientens besvär. Han kun-
de omöjligen förutse att denne därtill
skulle få tecken på hjärtmuskelinflam-
mation, bedömer Ansvarsnämnden. 

Patienten hade haft feber och hosta
under cirka två veckor och därefter hade
besvär med bröstsmärta tillkommit.
Sjukhistorien är förenlig med hjärtmus-
kelinflammation men inte ett bevis för
sjukdomen. 

Patientens EKG-förändringar var
dock sådana som vid hjärtmuskelin-
flammation, säger Ansvarsnämnden.
Det fanns därmed ingen anledning att
leta efter någon annan orsak till besvä-
ren än hjärtmuskelinflammation. 

Mot den bakgrunden borde intern-
medicinaren ha inväntat provsvaren,
som hade kunnat bekräfta den diagnos
som borde ha misstänkts, och inte dess-
förinnan ha skickat hem patienten.
Internmedicinaren tilldelas en erinran
av Ansvarsnämnden. •

Följde inte sjukhusets rutin – varnas

Opererade bort äggstock i onödan och mot patientens vilja


