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Det är av stor vikt att inflammatorisk
ledsjukdom misstänks vid långdragna,
oförklarade ledsymtom hos barn och
ungdomar. (HSAN 2652/07)

Den 13-årige pojken kom till familje-
läkaren den 24 juli 2006 med smärtor i
höger fotled. 

Han undersöktes, och lä-
karen konstaterade plattfot
samt ordinerade behandling
med fotbad, fotsuleinlägg
och fotledsortos. 

Ingen skelettskada
Pojken kom tillbaka 27 sep-
tember på grund av fortsatta
besvär och fick då remiss för
röntgenundersökning. Den-
na utfördes samma dag och
visade ingen skada eller för-
ändring i skelettet.

Den 16 oktober kom han på
nytt med tilltagande besvär,
trots behandling hos sjukgymnast. Till-
ståndet bedömdes då bero på tidigare
trauma, och han fick remiss för en ny

röntgenundersökning. Den utfördes
nästa dag och visade inga skelettför-
ändringar.

Han sökte senare samma dag vid ett la-
sarett. Fortsatta undersökningar där vi-
sade juvenil artrit.

Pojkens mor anmälde husläkaren. So-
nens fot var svullen och gjorde ont. Han

sökte vid vårdcentralen tre
gånger. Två skelettröntgen-
undersökningar visade inga
skador. Man ansåg sig inte
kunna finna orsaken, och so-
nen blev hemskickad med
kryckor, utan remiss för vi-
dare undersökning. På lasa-
rettet fann de spår av Borrelia
och satte in behandling.

»Lätt att vara efterklok«
Ansvarsnämnden tog in pati-
entjournalen och ett yttrande
av familjeläkaren. 

Denne berättade att pojken
sökte på grund av smärtor och svullnad
över höger fotled efter att ha spelat en
fotbollsmatch. En undersökning visade

svullnad på insidan av fotleden. En rönt-
genundersökning var utan anmärkning.
I mitten av oktober kom pojken på åter-
besök med kvarstående svullnad och
smärtor. 

Det är lätt att vara efterklok, och han
borde förstås ha kompletterat med prov-
tagning för bestämning av CRP, menade
familjeläkaren självkritiskt.

Risk för tillväxtrubbning
Ansvarsnämnden understryker att det
är av stor vikt att inflammatorisk led-
sjukdom misstänks vid långdragna, oför-
klarade ledsymtom hos barn och ungdo-
mar. 

Förutom värk och svullnad finns risk
för tillväxtrubbningar om diagnosen för-
senas.

I detta fall utreddes inte tillståndet,
trots de långvariga besvären och att ing-
en förklaring fanns. Eftersom besvären
således kvarstod i september och okto-
ber, borde familjeläkaren ha misstänkt
en annan orsak än skada, speciellt som
trauma negerades vid besöket i juli. 

Han får en varning. ■

Artrit måste misstänkas vid långdragna, oförklarade ledsymtom hos barn

Sen diagnos kan ge värk, svullnad 
och risk för tillväxtrubbningar

Anamnesen var bristfällig, statuset
ofullständigt. Därmed blev diagnosen
oklar och behandlingen av den 12-årige
pojken med en förstorad körtel bakom
örat fel. (HSAN 1919/07)

Pojken hade en längre tid haft besvär
med ömhet bakom vänster öra. Han sök-
te jourmottagningen på vårdcentralen
den 28 maj då besvären förvärrats. Han
undersöktes av en distriktsläkare som i
journalen antecknade följande:

»Diagnos: Lokaliserad svullnad, knöl
och resistens i hud och underhudsväv-
nad (H)

Bedömning: Får prova kortison så får
vi se hur det går.

Åtgärd: Labbeställning, Beställnings-
datum 070528, CRP 8. Recept: Locoid

kräm, 0.1 %, 30 g, 1+0+1+0 dos, Utvärtes 2
ggr dagligen mot svullnad, 15 dagar, 1 ggr

Aktuellt: Svullen och ont bakom väns-
ter öra.

Status: Lokalt: Väldigt, väldigt palpa-
tionsöm bakom örat. Mycket lätt svull-
nad.«

Körtelförstoring konstaterades
Redan samma dag uppsökte pojken ett
sjukhus där man fann en förstorad körtel
bakom örat, och på inrådan av öron-, näs
och halsspecialist sattes antibiotika in.
Vid undersökning ett par dagar senare
kunde man konstatera en körtelförsto-
ring.

Pojkens mor anmälde distriktsläka-
ren. Ansvarsnämnden tog in pojkens
journal och ett yttrande av distriktsläka-

ren, som bestred att han gjort fel.
Han hänvisade till att det av journal-

kopian framgår att patienten hade smär-
tor bakom vänster öra och att man  i
anamnesen också angav svullnad. 

När han undersökte patienten fann
han framför allt en väldigt kraftig ömhet
som han uppfattade satt i huden på
grund av en irritation i huden. 

Han ordinerade därför den behand-
ling som framgår av anteckningen ut-
ifrån bedömningen att det här rörde sig
om en lokal inflammation alternativt
svullnad i själva huden. 

Någon infektion bedömde han inte
föreligga vid tillfället eftersom patienten
hade ett normalt CRP-värde och ingen
feber.

Distriktsläkaren ansåg att han utrett

12-årig pojke hade förstorad körtel bakom örat

Bristfällig anamnes, ofullständigt status
gav oklar diagnos och fel behandling

»... det är av
stor vikt att
inflammatorisk
ledsjukdom
misstänks vid
långdragna,
oförklarade led-
symtom hos
barn och ung-
domar.«


