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Klassiska symtom på cauda equina-syn-
drom måste utredas och behandlas akut
inom något dygn. Doktorn borde ha för-
stått att han måste skicka patienten vi-
dare för fortsatt utredning till en annan
vårdinrättning när man på lasarettet inte
kunde bedriva den akuta diagnostik
som var nödvändig. (HSAN 3018/04)  

Den 44-årige mannen kom på remiss
från vårdcentral till akutmottagningen
vid lasarettet fredagen den 7 maj. Han
hade ryggsmärta och
nedsatt känsel i under-
livet med svårigheter
att tömma blåsa och
tarm. 

Vid undersökning
fann man att han hade
kraftigt nedsatt känsel
i underlivet och upp-
hävd sfinkterfunktion
i ändtarmen och att
Lasègues test var posi-
tivt på både höger och
vänster sida. En akut-
remiss till MR-undersökning utfärdades
med frågeställning cauda equina. 

MR först tre dygn senare
MR-undersökningen, som inte kunde
utföras förrän tre dygn senare, månda-
gen den 10 maj, visade ett stort diskbråck
i nivå L5-S1. Patienten remitterades till
ett universitetssjukhus där han operera-
des den 12 maj för sekvestrerat diskbråck
med avlägsnande av stora diskbråcks-
massor L5-S1. Han överfördes  till det
första lasarettet för postoperativ vård
och skrevs ut den 14 maj. 

Patienten anmälde doktorn för fel i

vården den 7 maj. På vårdcentralen miss-
tänkte man diskbråck och remitterade
honom till lasarettet. Där blev han un-
dersökt cirka kl 16.30 av akutläkaren,
som skickade hem honom trots att han
inte hade någon känsel från midjan och
neråt. Doktorn misstänkte inte disk-
bråck och sade att det inte fanns någon
röntgenpersonal kvar.   

Ansvarsnämnden tog in patientens
journal och röntgenbilder samt yttrande
av doktorn, som bestred att han gjort fel. 

Patienten sökte
med en anamnes på
ryggsmärta sedan tre
veckor. De senaste
fyra dagarna hade be-
svären förvärrats med
värk i nedre delen av
ländryggen utstrålan-
de i lårens baksida.
Det hade då också till-
kommit en nedsatt
känsel i underlivet.
Han hade kunnat kis-
sa men hade svårt att

känna blåsfyllnad.  

»Olyckliga omständigheter«
Doktorn kunde verifiera en känselned-
sättning i penis, skrotum och glutealre-
gionerna bilateralt. Analsfinkerfunktio-
nen var nedsatt men i övrigt fanns inga
motoriska symtom eller reflexanomali-
er.  

Patienten var opåverkad och kunde
röra sig relativt obehindrat. Doktorns ar-
betsdiagnos var diskbråck med påverkan
på nervrötterna i nedre ländryggen. 

Kontakt togs med röntgenavdelningen
för magnetkameraundersökning men

denna kunde inte genomföras av teknis-
ka skäl under helgen. En akuttid kunde
däremot ordnas direkt på måndagen. 

När undersökningen genomförts och
diagnosen stort diskbråck L5–S1 säker-
ställts föranstaltades om omedelbar ope-
ration, vilken genomfördes vid universi-
tetssjukhuset. 

Olyckliga omständigheter, utom hans
möjlighet att påverka, försenade opera-
tionen men han ansåg att han så långt
möjligt försökte påskynda handlägg-
ningen, hävdade doktorn. 

Borde skickat patienten vidare
Vid undersökningen den 7 maj hade pati-
enten klassiska symtom på cauda equi-
na-syndrom, vilket måste utredas och
behandlas akut inom något dygn, under-
stryker Ansvarsnämnden. 

Det var korrekt av doktorn att begära
akut MR-undersökning. När han fick be-
skedet att man på lasarettet inte kunde
utföra MR-undersökningen förrän tre
dygn senare borde han inte ha accepterat
detta. 

Han kunde ha begärt att radiologen
gjorde en datortomografi eller en myelo-
grafi i stället för MR-undersökning. Des-
sa undersökningar kan också ge underlag
för diagnosen.

Doktorn borde ha förstått att han mås-
te skicka patienten vidare för fortsatt ut-
redning till annan vårdinrättning, när
man på lasarettet inte kunde bedriva den
akuta diagnostik som var nödvändig. 

Han borde även ha konsulterat sin
bakjour i detta fall, som ju krävde akut
handläggning och troligen akut opera-
tion inom något dygn.  Doktorn får en
varning. 

»Cauda equina-syndrom måste 
behandlas akut inom något dygn« 
Doktorn borde inte ha accepterat tre dygns väntan på MR-undersökning

En ortoped och en neurokirurg varnas
sedan de opererat var sin diskbråckspa-
tient på fel nivå. (HSAN 3162/05 respek-
tive 1759/05)

I det första fallet skulle en 45-årig man
opereras på nivån L4–L5 men ingreppet
gjordes i stället på nivån L3–L4. Felet be-
kräftades vid ett återbesök tre veckor ef-
ter operationen. 

Patienten anmälde ortopeden. An-
svarsnämnden tog in patientens journal

och yttrande från ortopeden, som till-
stod att han gjort fel.

Han berättade att i enlighet med den
rutin han tillämpar förbereddes opera-
tionen med röntgengenomlysning av

ryggen med patienten sövd och i opera-
tionsläge, böneläge. 

Nivåindikation utfördes, vilket inne-
bär att en lång nålspets sticks in i ryggen
cirka 1 1⁄2  cm vid sidan om taggutskot-

Diskbråckspatienter 
opererades på fel nivåer

»Det var korrekt av doktorn
att begära akut MR-under-
sökning. När han fick be-
skedet att man på lasaret-
tet inte kunde utföra MR-
undersökningen förrän tre
dygn senare borde han inte
ha accepterat detta. «



ten tills den stöter emot ledutskott/kot-
båge och placeras så att den hamnar rakt
över den disk som skall opereras. När den
placerats i rätt läge deponeras cirka 0,1
ml vätska med färgämnet metylenblått
så att man får en blåfärgning av området,
som är ungefär en kvadratcentimeter
stort. 

Sedan steriltvättas  patienten  och ope-
rationen genomförs. Vid friläggningen
av operationsområdet kan man då kont-
rollera rätt nivå genom att man ser det
blåfärgade området. 

Reoperation planeras
Här opererades inte den planerade nivån
L4-L5, utan nivån ovanför, L3-L4, trots
att ovan beskrivna procedur hade ge-
nomförts. Misstanken att något var fel
uppstod vid ett extra återbesök  och be-
kräftades med den röntgenundersök-
ning som då utfördes akut. Skriftlig an-
mälan har gjorts till klinikens verksam-
hetschef. 

Efter kompletterande MR-undersök-
ning planeras reoperation på rätt nivå. 

Syftet med den rutin han tillämpar är
att undvika det som inträffat i detta fall.
Den förklaring, han kunde tänka sig till
det inträffade var att han vid den preope-
rativa genomlysningen markerat fel
nivå. 

Ansvarsnämnden konstaterar att or-
topeden opererade patienten på fel nivå,
L3-L4 i stället för L4-L5, där han inte

fann något diskbråck och tolkade detta
som att bråcket krympt. Ortopeden får
en varning. 

»Diskbråcket hade minskat«
I det andra fallet  skulle en 49-årig man i
november 2003 opereras för diskbråck i
nivån L5–S1. Operatör var neurokirur-
gen, som identifierade nivån med manu-
ell palpation och röntgengenomlysning. 

Vid operationen fann han inget klart
diskbråck och tolkade detta som att disk-
bråcket minskat sedan datortomografi-
undersökningen, som utförts fem måna-
der tidigare. 

Magnetkameraundersökning vid ett
annat sjukhus visade i mars 2005 disk-
bråck i nivån L5–S1 och patienten opere-
rades på nytt på en ortopedisk klinik. 

Vid operationen konstaterades att han
inte tidigare opererats på nivån L5–S1,
men att det fanns ärrvävnad på nivån
L4–L5. 

Patienten anmälde neurokirurgen
som gjorde den första operationen. An-
svarsnämnden läste hans journal och
hämtade in yttrande av neurokirurgen. 

Genomfördes på gängse sätt
Av tillgängliga uppgifter framgår att ope-
rationen tycks vara utförd på nivå L4–L5
istället för avsedd nivå L5-S1, tillstod
neurokirurgen. 

Han ansåg att operationen genomför-
des helt enligt gängse säkerhetsrutiner,

där han också under operationen utnytt-
jade röntgenindikering för att nå rätt
nivå. 

Vid operationen fann han inte något
rejält diskbråck utan enbart lätta adhe-
renser och en buktande disk. Ett sådant
operationsfynd ses av och till då röntgen-
utredningen ligger ett antal månader till-
baka i tiden. Hos den aktuella patienten
hade DT-utredning gjorts i juni och ope-
rationen utfördes i november. 

Eftersom vissa diskbråck har en ten-
dens att skrumpna, var det inte helt för-
vånande att det vid operationen i novem-
ber inte gick att återfinna det diskbråck
som beskrevs på DT-bilderna från juni
månad, menade neurokirurgen.  

Bedömning och beslut
Patienten skulle genomgå en diskbråck-
soperation i nivån L5-S1 på ryggkirur-
gisk klinik. 

Operationen var indicerad men opera-
tören, som identifierade nivån med ma-
nuell palpation och röntgengenomlys-
ning, fann inget klart diskbråck. Han tol-
kade detta som att diskbråcket minskat
sedan datortomografiundersökningen
fem månader tidigare.

Det har emellertid senare visat sig att
han opererat patienten på fel nivå,
L4–L5 i stället för L5–S1. 

Patienten har således fått genomgå en
onödig operation, konstaterar Ansvars-
nämnden och ger operatören en varning.
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Hos patienter som söker med akuta
buksmärtor och kräkningar, och som ti-
digare opererats i nedre delen av buken,
måste tarmhinder övervägas och helst
uteslutas. Patienten hade strangula-
tionsileus, vilket doktorn missade.
(HSAN 3506/05)

Den 49-åriga kvinnan, som tidigare ope-
rerats i nedre delen av buken, kom på
morgonen den 23 oktober 2005 till akut-
mottagningen vid ett länssjukhus på
grund av akuta buksmärtor och kräk-
ningar. 

Hon undersöktes av vikarierande kir-
urgunderläkaren. Denne fann högt blod-
socker och andra värden som han be-
dömde tydde på diabetes, och han ordna-

de så att patienten blev inlagd på medi-
cinska kliniken. 

Där upptäcktes att patienten drabbats
av tarmvred och hon opererades på kir-
urgiska kliniken den 24 oktober. Vid ope-
rationen konstaterades att en bindvävs-
sträng hade klämt av blodcirkulationen
till en del av tunntarmen och en del av
denna fick avlägsnas.  

Patienten anmälde den vikarierande
underläkaren. Ansvarsnämnden läste
patientjournalen och hämtade in yttran-
de av den anmälde. 

Patienten beskrev sin buksmärta som
skärande, sittande kring naveln utan ut-
strålning.berättade underläkaren. 

Hon hade kräkts hemma två gånger.
Hon hade haft avföring och gasavgång

under senaste dygnet. Vid klinisk under-
sökning var buken sammanfallen och
helt mjuk, ömmande centralt. Inget pa-
tologiskt palperades. 

Patienten hade normala tarmfynd.
Temperaturen var 36,3°, blodtrycket
150/70. Ingen kräkning under observa-
tionstiden på akutmottagningen. 

Laboratoriemässigt ingen påverkan på
infektionsparametrar. Det noterades
dock ett fasteblodsocker på drygt 13 med
ketonuri  4+. 

Underläkaren uppgav att han bedöm-
de det som sannolikt nydebuterad diabe-
tes. Efter diskussion med medicinjouren
lades patienten in på medicinavdelning. 

Under dagen hade besvären tilltagit
varför man begärde en ny kirurgkonsul-

Tidigare bukopererad patient sökte med akuta buksmärtor och kräkningar

»Tarmhinder måste 
övervägas och helst uteslutas«


