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I detta nummer: 

• Ansvarsärenden

❙ ❙ Den 66-årige mannen undersöktes i
mars 2003 av distriktsläkaren på vård-
centralen. Då  framkom nedsatt synskär-
pa, röda prickar och sicksackmönster i
synfältet samt upplevd färgförändring
vid två olika tillfällen i samband med
skidåkning i sol. 

Mannen återkom till vårdcentralen i
september på grund av smärta i huvudet
i samband med golfspel föregående dag
– men värken hade sedan gått över –
samt förnyade synbesvär. Han under-
söktes vid detta tillfälle av specialistlä-
karen. Prov togs. Patienten ringde till
vårdcentralen senare samma dag på
grund av synfältsbortfall och rekom-
menderades då att söka sjukhus akut. 

På sjukhuset konstaterades cerebrala
kärlmissbildningar och fynd av hjärn-
blödning. 

Bestred att de gjort fel
Patienten anmälde de båda läkarna på
vårdcentralen. Vid minst två tillfällen,
våren 2003 och september 2003, hade
han beskrivit kraftig huvudvärk, syn-
rubbningar och förändringar i färgseen-
det. Vid det sista tillfället hade hjärn-
blödningen redan inträffat med svår hu-
vudvärk och betydande synbortfall.
Ändå skickades han hem utan vidare
uppföljning. 

Ansvarsnämnden läste patientens
journal och hämtade in yttranden av de
anmälda läkarna, som båda bestred att
de gjort fel. 

Distriktsläkaren berättade att han un-
dersökte patienten noggrant med ögon-
status inkluderande bland annat syn-

skärpa och ögontryck. Han kontrollera-
de blodtrycket samt tog upp patientens
besvär med rinnande näsa samt en upp-
drivning i skalpen, trots att det rörde sig
om en jourtid på 15 minuter.

Vid undersökningen fann han ett nor-
malt ögonstatus samt ett något förhöjt
blodtryck, vilket han rekommenderade
patienten att kontrollera vid några tillfäl-
len. Ögonbesvären tolkade han som mi-
gränbesvär med frågetecken. 

»Patienten helt opåverkad«
Specialistläkaren uppgav att patienten
sökte för att han misstänktes ha en bihå-
leinflammation eftersom han varit för-
kyld en vecka. 

Patienten berättade också om smärtor
i huvudet i samband med golfspel och en
episod med sicksackmönster för ögonen
på samma sätt som vid besöket i mars.
Smärtorna i ansiktet hade funnits i åt-
minstone 5 år och ögonsymtomen hade
tidigare tolkats som migrän.

Vid besöket var patienten helt opå-
verkad. Han hade ingen huvudvärk, ing-
et illamående,  klagade inte över några
ögonsymtom i form av synbortfall eller
ändrat färgseende. 

Vid undersökningen konstaterades
att det inte förelåg några typiska symtom
på bihåleinflammation. 

Eftersom det inte framkom några
alarmerande ögonsymtom och patienten
tidigare varit ögonundersökt kom nack-
besvär att framstå som en trolig förkla-
ring till patientens långdragna smärtor.
Konsultationen avslutades med prov-
tagning, och specialistläkaren skulle

höra av sig om proven visade något av-
vikande. 

Redan samma dag ringde patienten
till mottagningen och klagade över syn-
bortfall. Han uppmanades då att söka
akut på misstanke om något cerebralt.
Specialistläkaren försökte även ringa
upp patienten samma dag men fick inte
kontakt. Detta blev tyvärr ej dokumente-
rat, uppgav han. 

Bedömning och beslut
Patientens besvär i mars 2003 var ospe-
cifika och svårtydda, men distriktsläka-
ren borde ändå ha undersökt synskärpa
och synfält. Distriktsläkarens bristfälli-
ga undersökning förtjänar kritik, men
bristen är inte så allvarlig att den kan
leda till en disciplinpåföljd, säger
Ansvarsnämnden.

I september samma år klagade pati-
enten på akut påkommen huvudvärk,
som dock släppt, samt på synförändring.
Specialistläkarens anamnes avseende
huvudvärken var dock för tunn för att
kunna vara diagnostiskt underlag.
Synprövning borde ha innefattat pröv-
ning av synfält och synskärpa.
Ytterligare differentialdiagnoser borde
sedan ha tagits upp i bedömningen, an-
ser Ansvarsnämnden. 

Huvudvärk är en vanligt förekom-
mande sökorsak i primärvården, men
här fanns en plötsligt påkommen smärta
i samband med sportutövning i förening
med synfältsrubbning. Smärtan hade
gått över men kunde inte uteslutas ha ce-
rebral genes, bedömer Ansvarsnämnden
och ger specialistläkaren en erinran. •
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Specialistläkare missade
att patienten hade hjärnblödning
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