
läkartidningen nr 38 2008 volym 105 2589

patientsäkerhet

En skadad handled måste undersökas
noggrant. Det gjorde inte läkaren på
akutvårdcentralen, och upptäckte därför
inte att patienten hade en båtbensfrak-
tur. (HSAN 0579/08)

En kvinna hade skadat en handled och
sökte hjälp på akutvårdscentralen, där
hon undersöktes av en allmänmedici-
nare. En akut röntgenundersökning vi-
sade inte någon fraktur. Läkaren skick-
ade hem patienten med informationen
att hon skulle röra handen så mycket det
gick, och att smärtan skulle vara över på
envecka. Sju veckor senare fickpatienten
diagnosenbåtbensfraktur.

Patienten anmälde allmänmedicinaren
till Ansvarsnämnden för att han inte
upptäckte frakturen. Hon uppger bland
annat att läkaren inte kände på hennes
handled och att han skickadehemhenne
efter röntgenremiss.

Läkarenhävdar i sitt yttrandeattpåstå-
endet att han inte skulle ha känt på pati-
entens handled är fullständigt osakligt. I
röntgen hittades ingen skelettskada, och
patienten skickades hem med informa-
tion att handleden kan användas i den
mån smärtan tillåter, och att den borde
varabra inomenvecka.»Detärengåta för
mig varför patienten inte sökte vården på
nytt när handleden inte blev bra inom
denna tidsram«, skriver han.

Läkaren anför också att det inte är
ovanligt att en båtbensfraktur syns först
efter tvåveckor,ochattdetoftahänderatt
handledenmåste röntgas på nytt om den
inteblir bra somväntat. I praktikenärdet
därförvanligt attbåtbensfrakturdiagnos-
tiseras först två veckor efter skadan.

Ansvarsnämnden framhåller att en ska-
dad handledmåste undersökas noggrant
och att misstanke om båtbensfraktur då
kan uppkomma. Vid klinisk misstanke
trots normal röntgen ska behandling
med gipsskena ges, tills kontrollröntgen
görs efter 10–15 dagar. Alternativt kan
magnetröntgenundersökning göras, vil-
ket ger diagnos direkt.

Av patientjournalen och övrig utred-
ning framgår att läkaren inte har utfört
någon adekvat undersökning, och till
följd avdet undgått att upptäckabåtbens-
frakturen.Hanhar således avoaktsamhet
inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är
varken ringa eller ursäktligt, och han får
en erinran. �

Missade
båtbensfraktur
i skadad handled

riktig medicinering. Bromsmedicin ska
man börja ta så snart som möjligt, skri-
ver hon.

Neurolog A uppger i sitt yttrande, att
han gjort bedömningen att patienten
endast haft ett skov av neurologisk på-
verkan. Enligt Fass utgåva 2005 och
2006 är behandling med interferon in-
dicerad vid två eller fler skov av MS
under de senaste två åren, skriver han.
Eftersomdettakravdå inte varhelt upp-
fyllt avstod han från behandling.

Valet att inte kalla patientens sjuk-
dom för MS motiverar neurologen med
hänsyn till sjukdomsaktiviteten och öv-
riga omständigheter i patientens livssi-
tuation. Han hävdar att valet gjortsmed
tanke på patientens bästa.

På grund av preskriptionstiden kunde
Ansvarsnämnden bara pröva den be-
handling som ägt rum efter den 10 fe-
bruari 2006.

Nämnden konstaterar att MS är en all-
varlig och oförutsebar sjukdom, och att i
detta fall både sjukhistorien, magnetka-
merafyndet och fyndet i lumbalvätskan
är helt förenligt med denna sjukdom.
Neurolog A bedömde också att patien-
ten haft ett skov avMS, och borde därför
ha upplyst henne omdiagnosen.

Han har brustit i sin information och
av oaktsamhet inte fullgjort sina skyl-
digheter. Felet är varken ringa eller ur-
säktligt. Ansvarsnämnden beslöt därför
att han får en erinran. �
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