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Födelsemärken som ändrar karaktär el-
ler blöder kan vara elakartade och vida-
re medicinsk utredning ska i regel ske.
(HSAN 2648/05)

En 50-årig kvinna kom till vårdcentralen
för en blödning som uppstått i ett födel-
semärke på låret. Doktorn bedömde att
det var ett godartat tillstånd och punkte-
rade blödningen. 

En utredning på lasarett fem månader
senare visade hudcancer. 

Patienten anmälde doktorn. Hon hade
gått till honom för att fläcken på låret för-
ändrats och börjat blöda. Hon frågade
honom när hon skulle få svar på provet.
Hans svar var att inget prov behövdes. 

Fem månader senare gick hon till en

hudläkare, som remitterade henne till la-
sarettet. Hon fick diagnosen hudcancer
och  fick genomgå flera operationer. 

Vad kunde ha hänt om hon inte hade
tagit kontakt med hudläkaren? frågade
patienten bland annat.

»Var av godartad karaktär«
Ansvarsnämnden läste patientjournalen
och hämtade in yttrande av doktorn, som
godtog anmälan.

I journalen framgår att han bedömde
att födelsemärket var av godartad karak-
tär. Det fanns lite färsk blödning  som han
tömde genom punktion med en liten nål. 

Hade han haft den minsta misstanke
om malignitet hade han, som vanligt, ta-
git ett prov eller sänt en omedelbar re-

miss till kirurg eller hudspecialist, fram-
höll doktorn. 

Ansvarsnämnden understryker att fö-
delsemärken som på något sätt ändrar
karaktär eller blöder kan vara elakartade
och vidare medicinsk utredning ska då i
regel ske. 

Av utredningen framgår att patienten
sökte doktorn för en blödning i ett födel-
semärke. I hans journalanteckning finns
ingen beskrivning av förändringens ut-
seende som tyder på att det var möjligt
att utesluta elakartad tumörsjukdom.
Det visade sig dessutom sedan att patien-
ten hade just en sådan. 

Doktorn borde ha sett till att vidare ut-
redning skedde, anser Ansvarsnämnden
och varnar honom. 

Födelsemärke som ändrar karaktär 
eller blöder ska utredas vidare 

Den kliniska diagnostiken av tidiga ma-
ligna melanom är erkänt svår och därför
finns vedertagna kriterier för när man
bör misstänka ett malignt melanom.
ABCD-regeln är en av de mer använda.
(HSAN 1275/05)

En 39-årig kvinna undersöktes den 11 juli
på vårdcentral för flera födelsemärken.
Ett på utsidan av vänster lår hade ökat i
storlek till 4 x 4 mm, fått oregelbunden
form och struktur samt börjat klia. Hon
remitterades till hudspecialist och be-
dömdes den 22 september under fråge-
ställning malignt melanom. Hudläkaren
fann inga tecken på malignt melanom. 

Ökade ytterligare i storlek
Tio månader senare kom patienten till
vårdcentralen igen. Födelsemärket hade
ökat ytterligare i storlek till en ca 3 x 3 cm
stor rundad och upphöjd förändring,
svartfärgad med central blödning och
jämna kanter. Den exciderades i lokalan-
estesi och sändes för PAD, som visade
malignt melanom. Remiss skrevs för ut-
vidgad excision på plastikkirurgisk kli-
nik. Patienten anmälde hudläkaren. 

Ansvarsnämnden läste patientjourna-
len och tog in yttrande av hudläkaren,
som bestred att hon gjort fel.

Hudläkaren berättade att hon under-

sökte födelsemärket med dermatoskop.
Den aktuella pigmentförändringen var
torr och något sönderriven, men den var
välavgränsad och hon kunde inte i det ge-
nom rivningen något traumatiserade  fö-
delsemärket upptäcka något maligni-
tetssuspekt i dermatoskopet. 

För att ändå utesluta något elakartat
behandlade hon med en extra stark kor-
tisonkräm, Dermovat, och täckte med
duodermplatta, som skulle få sitta en
vecka. 

Kunde inte se något misstänkt
Hon hade inte sagt att födelsemärket ald-
rig skulle kunna utvecklas till något far-
ligt, men att hon inte kunde se något
misstänkt i det, uppgav hudläkaren. 

Om födelsemärket inte var helt oretat
efter det att duodermplåstret tagits bort
uppmanades patienten att återkomma
för en förnyad bedömning, vilket hudlä-
karen  beklagade att patienten inte hade
gjort. 

Hon berättade att hon gav patienten
råd för egenkontroll med uppmärksam-
het på om något nytt födelsemärke skul-
le tillkomma eller om det aktuella eller
andra födelsemärken skulle öka i storlek
eller ändra färg. 

Ansvarsnämnden tog också in utlåtan-
de från professor Ove Bäck, ledamot av

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i hud-
sjukdomar. 

»Erkänt svår diagnos«
Den kliniska diagnostiken av tidiga ma-
ligna melanom är erkänt svår och därför
finns vedertagna kriterier för när man
bör misstänka ett malignt melanom.
ABCD-regeln är en av de mer använda,
där A står för asymmetri, B för border =
avgränsning, C för colour = färg och D för
diameter på  6 mm eller mer, berättade
Ove Bäck . 

Om man tillämpar dessa kriterier på
det aktuella nevuset, som det beskrivs av
distriktsläkaren och hudläkaren finns
inga uppenbara hållpunkter för att det
skulle röra sig om ett malignt melanom. 

Det hindrar i och för sig inte att en
transformation i elakartad riktning re-
dan skett, men den hade inte hunnit ge
genomslag i nevusets kliniska framto-
ning vid den yttre besiktningen. 

För pigmenterade hudförändringar
gäller det också i hög grad att den klinis-
ka bedömningen som görs, med eller
utan dermatoskop, har en i tiden begrän-
sad giltighet, eller ett bäst före-datum, på
ett begränsat antal månader. 

Man kan naturligtvis vara efterklok
och hävda att alla nevus som ger symtom
i någon form bör opereras bort. Det bety-

ABCD-regeln ger kriterier 
vid diagnostisering av malignt melanom



der emellertid att ett stort antal godarta-
de nevus skulle skäras bort och knappa
sjukvårdsresurser skulle allokeras till
verksamhet utan medicinskt värde. I re-
sursbristens tidevarv strävar vi i sjukvår-
den inte bara att göra saker rätt, utan att
även göra rätt saker. Det innebär bland
annat att godartade hudtumörer i största
möjliga utsträckning får vara kvar, fram-
höll Ove Bäck, som ansåg att hudläkaren
inte hade handlat i strid mot vetenskap
och beprövad erfarenhet. 

Ansvarsnämnden konstaterar att hud-

läkaren vid undersökningen den 22 sep-
tember bedömde det pigmenterade fö-
delsemärket som en godartad förändring
utan misstanke om malignitet. Hon ut-
förde därför inte någon kirurgisk prov-
tagning. 

Det har av journalanteckningen från
undersökningen inte framkommit något
som tyder på att födelsemärket vid denna
tidpunkt visade några tydliga tecken på
att det skulle vara malignt melanom. 

Ansvarsnämnden delar därför Ove
Bäcks bedömning att hudläkarens hand-

läggning inte var i strid med vetenskap
och beprövad erfarenhet. 

Men, framhåller nämnden, i samband
med pigmentförändringar är det dock
viktigt att informera patienten om att
återkomma för ny bedömning vid en
eventuell förändring. 

Det föreligger  skilda uppfattningar om
huruvida en sådan information har getts
eller inte. Ord står mot ord. Det är således
inte visat att hudläkaren därigenom har
åsidosatt sina skyldigheter. Anmälan le-
der därför inte till disciplinpåföljd.
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En patient med epiglottit skickades hem
med penicillin, en annnan med hydroce-
falus bedömdes ha magkatarr. Doktorn
får en varning. (HSAN 1676/05 respekti-
ve 2301/05)

Den 66-årige mannen uppsökte den 29
maj 2005 akutkliniken vid sjukhus på
grund av halsont, som blivit värre, sedan
tre dagar och feber. 

Doktorn bedömde att det rörde sig om
en retrofaryngeal abscess. Patienten or-
dinerades penicillin och fick åka hem.
Han återkom dock en timme senare till
samma doktor med andningssvårigheter
och remitterades akut till medicinklini-
ken för att utesluta epiglottit. Han opere-
rades samma dag för just epiglottit. 

Patienten anmälde doktorn.
Ansvarsnämnden läste patientens

journal och tog in yttrande från doktorn,
som bestred att han gjort fel.

Misstänkte faryngeal infektion
Patienten kom med övre luftvägsinfek-
tion sedan några dagar. Han hade ont i
vänster sida av halsen men ingen hosta.
Han hade sväljninssvårigheter men inga
andningssvårigheter och inga stridor.
Han var feberfri efter Alvedon, uppgav
doktorn bland annat. 

Misstänkt början av retrofaryngeal in-
fektion och patienten fick därför recept
på Heracillin 750 mg 2 ggr om dagen och
Rinexin 50 mg 2 ggr om dagen. Han re-
kommenderades återkomma vid behov
(vid stridor eller andningssvårigheter),
hävdade doktorn. 

Efter en timme kom patienten tillbaka
med andfådddhet, stridor och doktorn
skrev då akutremiss till medicin (det
fanns ingen öron-, näs- och halsmottag-
ning, och inte heller infektionklinik,  på

sjukhuset under helgen). Han hade ingen
anledning att misstänka att patienten led
av epiglottit, ansåg doktorn. 

Situationen synnerligen kritisk
Ansvarsnämnden framhåller att epiglot-
tit ska misstänkas vid snabbt ökande be-
svär av halsont, hög feber, sväljningspro-
blem med svårighet att även svälja saliv
och svårighet att andas fritt.När and-
ningsbesvären i form av stridor sätter in
är det ofta långt gånget och situationen
synnerligen kritisk. 

Det kan vara svårt att
ställa diagnosen epiglot-
tit i ett tidigt skede. Med
en spegel är det dock en-
kelt att utesluta den dia-
gnosen. Med tanke på pa-
tientens symtom borde
doktorn ha misstänkt nå-
gon form av svullnad eller
blockering i nedre delen
av svalget. 

Det framgår inte på vil-
ka grunder han i stället
misstänkte retrofarynge-
al absscess. På misstanke
om den diagnosen borde
han ha remitterat patien-
ten till en öronspecialist eftersom till-
ståndet då kan vara livshotande. Det var
således fel att skicka hem patienten med
Heracillin. 

Misstänkte magkatarr 
Samme doktor undersökte den 13 juli
2005 en 23-årig kvinna som hade huvud-
värk samt värk i nacke och rygg. Hon
mådde även illa och kräktes på mottag-
ningen.

Vid undersökningen ömmade hon
över nackmuskulaturen och övre delen

av buken. Vid neurologisk undersökning
framkom, enligt journalen, inga tecken
till hjärnhinneinflammation och hon
kunde röra ögonen normalt. 

Doktorn tolkade kvinnans tillstånd
som magkatarr. 

Vid besök på akutmottagningen dagen
därpå hade patienten enligt journalen
nedsatt medvetandegrad och hade haft
huvudvärk i flera dagar. Man fann att hon
hade en uttalad hydrocefalus. Hon fördes
med ambulans till neurokirurgiska klini-

ken vid ett universitets-
sjukhus, där hon opere-
rades den 15 juli. 

Patienten anmälde
doktorn genom sin far.
Enligt anmälan hade en
anhörig fått stödja pati-
enten in på mottagning-
en. Hon hade kraftig hu-
vudvärk, ont i nacken och
hade kräkts åtskilliga
gånger. Doktorn kunde
inte prata med patienten
eftersom hon var i så då-
ligt skick.

Enligt anmälan bestod
behandlingen i att dok-
torn tittade på patienten,

kollade puls och temp, tog urinprov samt
kollade öron, näsa och hals. Doktorn
tryckte henne kraftigt på magen. Hon re-
agerade då med smärta, hon hade ju
kräkts flera gånger. 

»Diagnosen blev muskelinflammation
i rygg och nacke och begynnande mag-
sår!!!!«, stod det i anmälan.

Ansvarsnämnden tog in patientens
journal och yttrande av doktorn, som
även i detta fall bestred att han gjort fel.
Han uppgav bland annat följande:

Bedömning och åtgärd: Tidigare frisk

Varnas efter allvarliga diagnosfel för två patienter

Missade epiglottit respektive hydrocefalus

»Det finns en tydlig
skillnad mellan anhöri-
gas berättelse och
doktorns beskrivning
om vad som förevarit
vid undersökningen.
Journalanteckningen
från patientens besök
på sjukhuset dagen
därpå talar för att an-
hörigas beskrivning är
den korrekta«


