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Distriktsläkaren borde ha remitterat pa-
tienten för vidare uppföljning. I stället
överlät han ansvaret för utredningen på
patienten själv. (HSAN 1072/06)

Den 71-åriga kvinnan fick en högersidig
höftprotes den 27 januari och ordinera-
des därefter Fragmin till den 3 februari. 

Den 6 februari uppsökte hon distrikts-
läkaren akut på grund av en generell
svullnad i höger ben sedan samma mor-
gon. Benet var varken rodnat eller vär-
meökat och smärtade inte vid belast-
ning. Distriktsläkaren bedömde att det
saknades tecken till trombos men före-
slog patienten att kontakta kliniken där
hon hade opererats.

Svåra smärtor och svullnad
Patienten anmälde distriktsläkaren. Då
den blodförtunnande medicineringen
avslutats fick hon svåra smärtor och en
omfattande svullnad i höger vad och fot.
Läkaren rekommenderade kompres-
sionsstrumpa och högläge. I maj konsta-
terades en blodpropp i höger ben, vilket
hade kunnat upptäckas mycket tidigare.

Ansvarsnämnden tog in patientjour-
nalen och yttrande av distriktsläkaren,
som bestred att han gjort fel.

Han hade bedömt att det inte fanns
någon klinisk hållpunkt för djup ven-
trombos. Om det hade varit så hade pati-
enten remitterats akut till akutmottag-
ningen på sjukhuset.

I stället kom han och patienten över-
ens om att hon på morgonen den 7 febru-
ari skulle kontakta behandlande ortoped
för ny bedömning, vilket patienten också
gjorde.  Tyvärr fick hon trots upprepade
försök på ortopedmottagningen endast
tala med en sjuksköterska, och någon ny
läkarbedömning gjordes därför inte
förrän den 2 maj.  

Hade inte förkortat väntetiden
Det fel som begåtts var att patienten inte
fått någon ny akut bedömning trots upp-
repade försök att nå fram till läkare på
ortopedmottagningen. Han påpekade
att det är medicinsk tradition att be-
handlande läkare på opererande enhet
själv, om möjligt, följer upp misstänkta
operationskomplikationer. 

Det han själv möjligen borde ha gjort
var att skicka en kopia på journalanteck-
ningen eller remiss till ortopedmottag-
ningen. Det hade dock inte förkortat
väntetiden för patienten då hon uppen-
barligen helt förstod hans uppmaning
om en ny bedömning nästa dag, hävdade
distriktsläkaren. 

Borde remitterat patienten
Ansvarsnämnden pekar på att patienten
plötsligt hade drabbats av en svullnad i
ett ben sedan hon en dryg vecka tidigare
genomgått en höftoperation och den
blodförtunnande postoperativa medici-
neringen nyligen avslutats. Hon uppsök-
te därför akut distriktsläkaren, som re-
kommenderade henne att kontakta den
klinik där ingreppet utförts eftersom
han misstänkte att besvären härrörde
från operationen. 

Det var inte adekvat att överlämna an-
svaret för utredningen till patienten på
detta sätt. Distriktsläkaren borde i stäl-
let ha utfärdat remiss till sjukhus eller
primärvård för uppföljning. 

Han får en erinran. ■

Inte adekvat överlämna ansvaret
för utredningen på patienten

En miss i bevakningen av remissvaret
ledde till att en kvinna fick besked om
sin bröstcancer först fem månader efter
diagnosdagen. (HSAN 2262/06)

Kvinnan undersöktes av en distriktslä-
kare på vårdcentralen den 8 november
2005. Då upptäcktes en knöl i det vänst-
ra bröstet. Det föranledde remiss till
mammografiundersökning, som gjordes
den 23 november och visade en höggra-
digt malignsuspekt förändring. 

Remissvaret kom enligt journalen till
vårdcentralen den 12 januari 2006, men
av oklar anledning kom distriktsläkaren
inte att se remissvaret, som uppmärk-
sammades först i juni.

Patienten anmälde distriktsläkaren
och pekade bland annat på att när resul-
tatet av mammografin kom till vårdcen-
tralen blev hon själv varken kallad eller
informerad om detta. Hon antog då gi-
vetvis att hon var frisk. Den 15 juni var

hon på vårdcentralen i ett annat ärende
och fick då av en slump veta att hon hade
cancer. Hon fick naturligtvis en stor
chock. Hela bröstet måste avlägsnas, vil-
ket kanske hade kunnat undvikas om be-
handling hade satts in i tid. 

Anmälan riktar sig mot distriktsläka-
ren på vårdcentralen, som enligt jour-
nalanteckningar mottog remissvaret
från mammografin.

Indikation fanns för mammografi
Ansvarsnämnden tog in patientjourna-
lerna och yttrande av distriktsläkaren,
som ansåg att hon inte gjort något fel.

Patienten, som hon inte träffat tidiga-
re, sökte för en rutinkontroll av sin dia-
betessjukdom. Hon gjorde en noggrann
kroppsundersökning trots att patienten
inte hade några besvär. Hon fann en knöl
högst upp i det vänstra bröstet som pati-
enten inte hade uppmärksammat själv.
På grund av att den låg så pass perifert

kände sig distriktsläkaren osäker på om
den tillhörde bröstkörtelvävnaden.

Hon bedömde dock att det fanns en in-
dikation för mammografiundersökning.
Enligt rutinerna skickade hon en rönt-
genremiss.

När ett remissvar kommer tillbaka
brukar en läkarsekreterare ankomst-
stämpla det och skriva in det i datorn i
svarsdelen av remissblanketten. Däref-
ter läggs papperet i läkarens postfack.

Ibland får läkaren remissvaret direkt i
sitt fack i syfte att diktera det på ett band
och att helst förkorta svaret. Sekreterar-
na kan självmant i läkarens namn skriva
en anteckning i den löpande journaltex-
ten som handlar om att ett remissvar har
kommit. 

Originalpapperet av det inskrivna re-
missvaret sparas inte och diktaten på
banden sparas inte heller utan banden
återanvänds. På grund av det är det
oklart om mammografisvaret och cyto-

Läkare skyldig att bevaka sina remisser
Remissmiss ledde till att cancerbeskedet till patienten fördröjdes fem månader 


