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Om en ultraljudsundersökning genom 
buken ger misstanke om missfall i tidig 
graviditet bör detta enligt HSAN följas 
av en gynekologisk undersökning, al-
ternativt ett vaginalt ultraljud för att 
bekräfta fynden. (HSAN 3548/08)

En 22-årig kvinna väntade sitt andra 
barn. Mycket tidigt i graviditeten ge-
nomgick hon en vaginal ultraljudsun-
dersökning som visade en graviditets-
längd på drygt sex veckor. Ingen foster-
aktivitet kunde påvisas då graviditeten 
fortfarande var så kort, utan man pla-
nerade för en ny ultraljudsundersök-
ning fyra veckor senare. Då undersök-
tes hon med ultraljud genom buken av 
en specialistläkare. En 5 mm lång 
struktur i hinnsäcken utan tecken på liv 
uppfattades som ett mycket tidigt em-
bryo eller en rest av ett sådant. 

Specialistläkaren drog slutsatsen att 
det förelåg en mycket tidig fosterdöd. 
Beskedet om missfallet gavs till kvin-
nan, som uppmanades att invänta 
smärta och/eller blödning, för att däref-
ter söka akut vård. 

Tre dagar senare kände kvinnan 
smärtor i nedre buken och tog kontakt 
med gynekologakuten. Där undersök-
tes hon med vaginalt ultraljud som visa-

de på ett levande foster motsvarande 
cirka nio graviditetsveckor.

Kvinnan har anmält specialistläkaren 
till Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd för bristfällig ultraljudsunder-
sökning och felaktig diagnos. Specia-
listläkaren beklagar djupt felbedöm-
ningen av patientens graviditet. Han 
skriver i sitt yttrande att den enda för-
klaring han kan komma på till det in-
träffade är att en gasfylld tarmslynga 
kan ha legat för en del av livmodern och 
skymt sikten. Han skriver också att ru-
tinerna nu har ändrats på den aktuella 
mottagningen så att två undersökare 
ska undersöka patienten vid misstanke 
om att fostret är dött.

Ansvarsnämnden skriver att specialist-
läkaren borde ha gått vidare med ett va-
ginalt ultraljud eller en gynekologisk 
undersökning. Att ingen omedelbar åt-
gärd sattes in vid det som specialistlä-
karen tolkade som ett missfall innebar 
att varken kvinnan eller fostret nu ut-
sattes för fysisk skada. Nämnden skri-
ver dock att såväl beskedet som kontra-
beskedet medförde psykiskt lidande. 
Specialistläkaren har av oaktsamhet 
brustit i sin handläggning och tilldelas 
en erinran av Ansvarsnämnden. n

Alla beslut i Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd är offentliga, och det är även i 
allmänhet anmälningarna. HSAN:s general-
direktör Aud Sjökvist säger att det är många 
som inte vet eller förstår att det är på det 
sättet. I en ny broschyr som precis tagits 
fram upprepas detta med offentligheten 

flera gånger för att de som 
skriver sin anmälan ska ha 
det i åtanke redan från 
början. Under hanteringen 
sedan är det den vanliga 
sjukhussekretessen som 
gäller, säger Aud Sjökvist.
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HSAN:s beslut är offentliga handlingar

Läkartidningen gör ett urval och refererar 
ansvarsärenden utifrån de beslut som fat-
tas i Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd. Ibland skriver vi också om domar 
som ändrat ett beslut efter ett överklagan-
de.

När Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd har fattat ett beslut har parterna tre 
veckor på sig att överklaga till Länsrätten i 
Stockholms län. Det har de senaste åren 
skett efter drygt en fjärdedel av alla beslut. 
Enligt Bo Önneryd, jurist på HSAN, är det 
främst anmälarna som överklagar. Det är 

dock mycket sällan som länsrätten väljer 
att skärpa HSAN:s beslut, i fjol hände det 
inte en enda gång. Däremot mildrade läns-
rättens dom sammanlagt 86 av HSAN:s 
4 754 avgjorda ärenden efter överklagande i 
fjol. Länsrättens domar kan i sin tur över-
klagas till Kammarrätten i Stockholm, och 
högs ta instans är Regeringsrätten. Det kan 
ibland ta flera år innan ett ärende är slutgil-
tigt avgjort.
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En fjärdedel av HSAN:s beslut överklagas
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