
lossning med kejsarsnitt direkt som
Socialstyrelsen anser i sitt beslut. I stäl-
let ska man försöka med instrumentell
vaginalförlossning enligt vetenskap och
gällande rutiner, vilket han gjorde, påpe-
kade förlossningsläkaren.

Att han använde Kielland-tången be-
rodde på att den var det enda sterila in-
strument som fanns tillgängligt. Inte
heller i instrumentförrådet fanns någon
annan tång.

»Inträffade inte vid tångförsöket ...
Förlossningsläkaren framhöll att han
hade räknat med att de som fattar beslut
på Socialstyrelsens nivå skulle inse att
när fosterhuvudet har passerat spinae, är
slutroterat och fostersvulsten hela tiden
syns mellan blygdläpparna är det ett ut-
gångsextraktionsförsök med tång som
utförs och inte anläggning av »hög tång«

Han bemötte Socialstyrelsens be-
dömning att han varit oskicklig med
tången, vilket ledde till att barnets hals-
ryggmärg skadades så svårt, att livet inte
stod att rädda. Han kunde inte föreställa
sig att ryggmärgsskadan inträffade till
följd av utgångstångsförsöket eftersom
huvudet aldrig föddes fram (utanför vul-
van).

... utan vid kejsarsnittet«
Han trodde att ryggmärgsskadan upp-

kom vid tillbakadragandet av huvudet
vid kejsarsnittet, framhöll förlossnings-
läkaren. Det var enda tillfället när hals-
ryggen böjdes för att kunna få upp och ut
huvudet via uterus- och bukincisionen. 

Detta fick även stöd i obduktionspro-
tokollet. Han kände inget större mot-
stånd men upplevde att det gick något
trögare än vanligt.

De i obduktionsprotokollet beskriv-
na mindre hematomen har mer troligt
samband med tångsförsöket, men kan
inte förklara det tragiska förloppet, an-
såg förlossningsläkaren.

»Kan inte kritiseras«
Det föreligger olika uppfattningar om
hur högt barnets huvud stod och om det
var slutroterat i vidöppen bjudning när
förlossningsläkaren beslöt att förloss-
ningen skulle avslutas med tång. Hans
beslut kan inte kritiseras, menar
Ansvarsnämnden. 

Han anlade då en Kielland-tång, som
används vid hög extraktion, eftersom
det enligt uppgift inte fanns någon ut-
gångstång som var steril tillgänglig.
Oavsett höjden på huvudet drog han ned
detta nedom spinae. 

Då barnet inte följde med längre fat-
tade han beslut om urakut kejsarsnitt.
Detta uppgavs vara besvärligt på grund
av moderns strama bukmuskler. 

I operationsberättelsen hade förloss-
ningsläkaren uppgett att det var lätt att få
upp barnets huvud ur lilla bäckenet, men
i sina yttranden har han uppgett att det
var relativt svårt. Någon hjälp nedifrån
för att hjälpa huvudet uppåt användes
inte. 

Det är inte möjligt att fastställa när
skadorna på barnets halsryggrad inträf-
fade, säger Ansvarsnämnden. 

Sannolikt utövade förlossningsläka-
ren mest dragning i halsryggraden i sam-
band med kejsarsnittet. 

»Starkt extraktionsvåld gav skadorna«
Det är dock säkerställt att han med den
instrumentella förlossningsteknik han
valde (och har angett sig förtrogen med),
utövade så starkt extraktionsvåld och
eventuellt rotationsvåld att traumatiska
skador på barnets halsrygg uppkom. 

Detta skedde antingen vid extrak-
tionsförsöket med tång eller när huvudet
förlöstes uppåt från lilla bäckenet efter
att först ha dragits ned vid tångförsöket.

Dessa skador tillsammans med as-
fyxiskada i storhjärnan ledde till att bar-
net avled.

Genom att sålunda använda för starkt
våld åsidosatte förlossningsläkaren av
oaktsamhet sina skyldigheter i yrkesut-
övningen. Han får en erinran, bestäm-
mer Ansvarsnämnden. •
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På säkra sidan

Det var fel av läkaren att stimule-

ra förlossningen trots en alldeles

klar fosterpåverkan. Han får en

varning av Ansvarsnämnden.

(HSAN 176/04)

❙ ❙ Den 34-åriga förstföderskan kom på
kvällen den 21 september i nära full-
gången tid till förlossningskliniken på
grund av värkar och vattenavgång.
Förlossningen framskred till en början
normalt. Klockan två på natten tillkalla-
des läkaren på grund av CTG-föränd-
ringar. 

Vid inre undersökning fann han att
huvudet ännu inte passerat spinae. Han
ordinerade värkstimulerande dropp för
att få huvudet att tränga ner och därefter
kunna lägga en sugklocka. 

Akut kejsarsnitt nödvändigt
CTG-förändringarna blev sedan mer på-
tagliga. Vid tretiden tillkallades bakjou-

ren. Hon fann att huvudet fortfarande
inte hade trängt ner och att CTG-föränd-
ringarna var sådana att ett akut kej-
sarsnitt var nödvändigt. Förlossningen
med kejsarsnitt gick bra. Barnet hade
Apgar-poängen 2, 7, 7. Barnet hämtade
sig dock snabbt och fick, enligt vad som
framgått, inte några skador.

Kvinnan anmälde läkaren för att han
i det kritiska läget ville förlösa med sug-
klocka.

Ansvarsnämnden läste kvinnans
journal och förelade läkaren att yttra sig,
vilket han valde att inte göra.

Bedömning och beslut
CTG-kurvan var vid läkarens undersök-
ning klockan två på natten klart patolo-
gisk med sena decelerationer och ned-
satt variabilitet. Barnets huvud stod
samtidigt för högt för att en förlossning
med sugklocka skulle vara möjlig, un-
derstryker Ansvarsnämnden.

Eftersom fostret var påverkat var det

fel åtgärd att försöka förstärka värkarbe-
tet för att få huvudet att tränga ner bätt-
re. 

I stället fanns en stor risk att en stimu-
lering av värkarna skulle leda till en
ökad påfrestning på barnet, vilket också
blev fallet.

En lämplig åtgärd hade varit att ta ett
blodprov på barnet för att närmare klar-
lägga graden av fosterpåverkan för att
veta om man kunde avvakta eller omgå-
ende borde förlösa med kejsarsnitt. 

När bakjouren anlände var ett akut
kejarsnitt den enda möjligheten. Barnets
status vid förlossningen visar att kej-
sarsnittet utfördes i senaste laget.

Läkaren handlade alltså fel då han
stimulerade förlossningen trots en allde-
les klar fosterpåverkan. Enligt journalen
var beslutet hans eget.

Han har av oaktsamhet inte fullgjort
sina skyldigheter. Felet är varken ringa
eller ursäktligt slår Ansvarsnämnden
fast och tilldelar honom en varning. •

Stimulering av värkarna ledde till ökad 
påfrestning på barnet – läkare varnas

Akut kejsarsnitt blev enda möjligheten och skedde i senaste laget


