
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



skriftlig anteckning om att patienten
skulle avstå från eller vägra att ta bort
något organ. 

Tvärtom stod det i anteckningen den
17 januari av gynekolog A att patienten
var informerad om risker med laparato-
mi, som i sig innebär ett större ingrepp
än enbart diagnostisk laparaskopi, upp-
gav B. 

Att han inte kunde träffa patienten
före operationen berodde på att han fun-
gerade som opererande läkare. Då hade
han svårt att hinna med att träffa patien-
ter före operationerna. Kvinnoklinikens
policy är att operatören träffar patienten
före ingreppet och diskuterar opera-
tionsbehov och indikation, men ibland
inträffar omständigheter som hindrar
detta, berättade B. 

Vid operationen fanns det inte an-

tecknat i journalen att patienten vägrade
ta bort något organ. Vid operationen be-
dömde han att förhållandena talade för
sammanväxningar och endometrios i
äggstocken. Därmed tyckte han, med
anledning av kvinnans önskemål om fer-
tilitet, att det bästa skulle vara att ta bort
en äggstock som var fullständigt föränd-
rad. 

Gynekolog B träffade patienten da-
gen efter och diskuterade operationen.
Han tyckte då, och tycker fortfarande,
att när det inte fanns något klart anteck-
nat om att avstå från vissa åtgärder var
hans handläggning helt i sin ordning.

Bedömning och beslut
Gynekolog B borde följt sjukhusets ru-
tin och före ingreppet ha träffat kvinnan
för samråd. Han bedömde felaktigt att

det förelåg uttalad endometrios. Corpus
luteum med blödning och follikelcystor
utgör inte absolut indikation för oofor-
ektomi, säger ansvarsnämnden. 

Av uppgiften att kvinnan fått rutin-
mässig information om att man av olika
skäl kan tvingas konvertera från laparo-
skopi till laparotomi, kan inte dras slut-
satsen att hon samtyckt till att organ fick
tas bort. 

Av journalen framgår i stället att
kvinnan uttryckt önskemål om att bli
opererad så konservativt som möjligt.
Åtgärden att ta bort äggstocken var där-
för inte bara onödig, utan den gjordes
också i strid mot hennes vilja, konstate-
rar Ansvarsnämnden. 

Gynekolog B har av oaktsamhet inte
fullgjort sina skyldigheter och får en
varning. •
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Eftersom patienten nästan tre

veckor efter utskrivningen från

lasarettet inte hade förbättrats

och påtagligt avvikande labora-

toriefynd hade förelegat, borde

internmedicinaren ha tagit

henne tillbaka för fortsatt utred-

ning alternativt remitterat henne

till en annan medicinsk mottag-

ning för uppföljning och utred-

ning, anser Ansvarsnämnden.

(HSAN 3122/02)

❙ ❙ Den 61-åriga kvinnan lades in på la-
sarett den 24 juni 2003 sedan hon under
fjorton dagar haft hög feber och huvud-
värk samt behandlats med antibiotika
utan framgång. Hennes lungor hade un-
dersökts före inläggningen, och enligt
uppgift fanns förändringar som tydde på
lunginflammation. 

Under tiden på lasarettet framkom
ingen förklaring till febern. Hon under-
söktes av infektionsspecialist som fann
det osannolikt att besvären orsakades av
en bakteriellt svår infektion. Febern
gick ner spontant och hon skrevs ut den
27 juni med rådet att återkomma om be-
svären inte upphörde. Eftersom hon inte
upplevde sig förbättrad sökte hon en
månad senare på ett universitetssjukhus,
där diagnosen temporalarterit ställdes. 

Kvinnan anmälde sin läkare, intern-
medicinaren, på det första lasarettets
medicinklinik för felaktig behandling. 

Han underlät att remittera henne till
specialistundersökning. Det togs prov
men hon fick ingen diagnos, klagade
kvinnan. 

Ansvarsnämnden tog in patientens
journal och yttrande av internmedicina-
ren, som bestred att han gjort fel. 

Patienten vårdades på grund av oklar
feber. Patientens huvudsakliga symtom
förlades till luftvägarna. Detta samman-
taget med infiltrat på lungröntgen, gav
initialt misstanke om infektionsfokus i
luftvägarna, sa internmedicinaren. 

Infektionskonsultation gjordes under
vårdtiden, bedömning gjordes att ett vi-
ralt agens alternativt lågpatogen infek-
tion var en möjlig feberorsak.

När patienten under observationsti-
den spontant blev feberfri utan antibio-
tika misstänktes i första hand virusin-
fektion, för vilken patienten även utred-
des vidare. Det gjordes även en utred-
ning avseende bindvävssjukdom vilken
utföll negativt. Patienten skrevs hem
och uppmanades att söka igen om be-
svären inte försvann, uppgav internme-
dicinaren.

»Svår diagnos att ställa«
Patienten uppvisade varken tuggklaudi-
katio, över tinningregionerna lokalise-
rad huvudvärk eller synpåverkan, vilket
skulle ha kunnat leda tanken till bakom-
liggande polymyalgi/temporalisarterit.

Diffust lokaliserad huvudvärk kan
vara förknippad med tandpressning,
Costens syndrom.

Patienten blev i detta fall bedömd av
en specialist i infektionssjukdomar,
konsultläkare från en infektionsklinik,
som handlägger just oklar feber.

Temporalis arterit/polymyalgia är
ibland en svår diagnos att ställa. I detta
fall försvårades utredningen av röntgen-

ologiska infiltrat på lungorna, menade
internmedicnaren.

Sedan patienten fått del av utredning-
en uppgav hon att hon inte spontant blev
feberfri under vårdtiden på lasarettet.
Från den 12 juni till den 25 juli hade hon
ständigt feber. Det var svårt för henne att
lokalisera var i huvudet värken satt.
Hennes läkare borde ha sökt efter andra
anledningar till febern och inte enbart
utrett luftvägarna. Mot bakgrund av
hennes ålder, höga sänka och feber bor-
de han ha övervägt om hon drabbats av
temporalarterit, hävdade kvinnan.

Bedömning och beslut
Det framgår av journalen att internmedi-
cinaren efter utskrivningen skrev till pa-
tienten och meddelade henne svar på de
prov som tagits under vårdtiden. De
hade även telefonkontakt den 14 juli då
hon uppgav att hon alltjämt hade feber
och kände sig trött och tagen. 

Under sjukhusvistelsen påvisades en
lätt anemi och höga CRP-värden (212
och 186). Till detta kommer att labora-
torieprov i form av elfores visade tecken
på en kraftig inflammatorisk reaktion.

Den utredning som gjordes under
vårdtiden gav således ingen förklaring
till de nämnda fynden, konstaterar
Ansvarsnämnden. 

Eftersom patienten den 14 juli inte
hade förbättrats och påtagligt avvikande
laboratoriefynd hade förelegat, borde
läkaren ha tagit henne tillbaka för fort-
satt utredning alternativt remitterat hen-
ne till en annan medicinsk mottagning
för uppföljning och utredning.
Internmedicinaren får en erinran. •

Huvudvärk och oklar feber var temporalarterit

Läkaren borde fortsatt utredningen eller remitterat patienten vidare


