
»För att disciplinpåföljd ska kun-

na åläggas honom krävs enligt

praxis att det hos den medicins-

ka expertisen råder samstäm-

mighet om att det skett ett av-

steg från vetenskap och beprö-

vad erfarenhet«, skriver kammar-

rätten och friar en tidigare fälld

förlossningsläkare.

❙ ❙ Förlossningsläkaren anmäldes av
Socialstyrelsen efter en tvillingförloss-
ning där tvilling II konstaterades ha om-
fattande hjärnskador. 

Enligt Socialstyrelsen och åberopad
expertis hade förlossningsläkaren av-
vaktat alltför länge med att ta ut tvilling
II. »Operativ förlossning, vaginal ex-
traktion eller kejsarsnitt borde ha initie-
rats ca 30 minuter tidigare än vad nu
skedde, detta pga bradykardi följd av av-
saknad av registrerat/observerat foster-
hjärtljud. Denna passivitet kan ej anses
som ringa«, framhöll en expert.

Fälld i två instanser
Förlossningsläkaren bestred att han
gjort fel. Ansvarsnämnden gick på So-
cialstyrelsens linje och varnade honom.

Förlossningsläkaren överklagade be-
slutet till länsrätten, som dock gjorde
samma bedömning som Ansvars-
nämnden.

Förlossningsläkaren drev fallet vida-
re till kammarrätten. Han hävdade att
det i hans fall inte fanns någon samstäm-
mighet beträffande vad som ska anses
som vetenskap och beprövad erfarenhet.
Därmed kunde han inte anses ha förfarit
oaktsamt, underströk han.

Socialstyrelsen bestred bifall till
överklagandet. Styrelsen framhöll att
förlossningsläkaren hade varit alltför
passiv efter bradykardiperioderna, som
klart indikerade en fosterasfyxi. Han
borde ha tagit ut barnet tidigare och där-
med försökt undvika den allvarliga ris-
ken för skada på tvilling II.

»Acceptabelt«
Kammarrätten tog in ett sakkunnigutlå-
tande av Karel Marsál, professor i ob-
stetrik och gynekologi.

Denne kom efter ett långt resone-
mang i sammanfattning fram till att för-
lossningsläkaren, mot bakgrund av den
information som var tillgänglig för ho-
nom i de olika faserna av förlossningen,
hade lett den på ett acceptabelt sätt. 

Det hade inte funnits några entydiga
indikationer för operativt ingrepp på ett
tidigare stadium i förlossningen.

Socialstyrelsen yttrade sig igen efter
att ha inhämtat ett utlåtande av Ulf
Hanson, vetenskapligt råd i obstetrik
och gynekologi. Styrelsen ansåg att
mycket fortfarande tydde på att hand-

läggningen av förlossningen för tvilling
II i flera avseenden hade varit alltför
passiv. Men styrelsen bedömde sam-
mantaget att vissa förmildrande omstän-
digheter kunde anses ha förelegat.

Frågan i målet, hävdar kammarrät-
ten, är om förlossningsläkaren vid för-
lossningen av tvilling II var alltför pas-
siv genom att inte ingripa i ett tidigare
skede och om han därigenom förfarit
oaktsamt.

Inget entydigt stöd
Kammarrätten konstaterar att det kom-
mit fram olika uppfattningar om förloss-
ningsläkarens agerande. Förhållandena
under förlossningen var svårbedömba-
ra. De medicinska utlåtandena gav inget
entydigt stöd för att förlossningsläka-
ren, vid de tidpunkter som hans hand-
läggning har ifrågasatts, allvarligt hade
felbedömt situationen genom att avvak-
ta med att vidta adekvata åtgärder.

»För att disciplinpåföljd ska kunna
åläggas honom krävs enligt praxis att
det hos den medicinska expertisen råder
samstämmighet om att det skett ett av-
steg från vetenskap och beprövad erfa-
renhet«, skriver kammarrätten.

Förlossningsläkaren kan inte anses
ha förfarit oaktsamt. Det finns ingen
grund för att ge honom en disciplinpå-
följd, anser kammarrätten och bifaller
hans överklagande. •

En fälld psykiater frias – hennes

fel var ursäktliga, anser kammar-

rätten.

❙ ❙ En gammal man togs in på en avdel-
ning för särskilt vårdkrävande patienter
på en psykiatrisk klinik. Där misshand-
lades han av en 20-årig kvinnlig patient,
som slog honom i huvudet och på halsen
med en karmstol.

Mannen undersöktes av en AT-läka-
re som inte noterade några allvarliga
skador. Några dagar senare visade en da-
tortomografi att mannen hade dubbelsi-
diga subduralhematom. Han opererades
men avled några dagar senare.

I utlåtandet efter en rättsmedicinsk
obduktion konstaterades att fynden och
omständigheterna starkt talade för att
döden orsakats av skallskadorna som
kunde uppkommit genom slaget kvin-
nan utdelat i samverkan med sjukliga or-
ganförändringar.

Mannens dotter anmälde den perso-
nal som ansvarade för säkerheten och

tryggheten i vården på den psykiatriska
kliniken. Ansvarsnämnden tog in yttran-
den från bland annat flera läkare, som
alla bestred att de gjort fel. 

Ansvarsnämnden friade alla efter att
ha konstaterat att den 20-åriga kvinnan
hade uppträtt lugnt under dagen och att
ingenting talade för att hon plötsligt
skulle utsätta någon medpatient för grov
misshandel.

Mannens dotter överklagade beslutet
till länsrätten, som tog in yttrande från
Socialstyrelsen samt från den psykiater
som lagt in kvinnan och som var bakjour
när misshandeln ägde rum.

Länsrätten kritiserade det medicins-
ka omhändertagandet av den skadade
mannen, men ansåg att den bristen inte
skulle medföra disciplinpåföljd.

Kring farlighetsbedömningen kon-

staterade länsrätten att psykiatern upp-
gett at hon gjort en farlighetsbedömning
vid inläggningen av kvinnan och att nå-
gon ytterligare säkerhetsåtgärd än den
som gjorts med ständigt vakande perso-
nal inte gick att vidta. 

Hennes uppfattning delades inte av
Socialstyrelsen som inte kunde finna att
en sådan bedömning hade gjorts.

Länsrätten fann det inte visat att det
gjorts någon farlighetsbedömning och
att erforderliga åtgärder vidtagits. En
bedömning som mot bakgrund av kvin-
nans farlighet måste betraktas ha varit
nödvändig. 

Genom sin underlåtenhet hade psyki-
atern gjort sig skyldig till ett fel som var-
ken var ringa eller ursäktligt menade
länsrätten.

I anmälan hade också påpekats att
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Förlossningsläkare fälldes i två instanser – nu frias han av kammarrätten

»Samstämmighet fordras för disciplinpåföljd«

Hon friades, fälldes och frias 
igen – hennes fel var ursäktliga
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