
1397läkartidningen nr 32–33 2012 volym 109

n aktuellt

Socialstyrelsen 
kritiserar  
sjukhuset  
– inte läkarna
Flera olika läkare missade att 
patienten hade en kotfraktur. 
Den fördröjda diagnosen led-
de sannolikt till att patienten 
blev förlamad och sitter i rull-
stol. Men Socialstyrelsen kri-
tiserar inte de inblandade lä-
karna, utan sjukhusets bris-
tande samordning.
(Soc 9.2-7960/2011)

En förståndshandikappad 
kvinna i 65-årsåldern uppsök-
te en vårdcentral, då hon hade 
ramlat och slagit i ryggen. Hon 
undersöktes av en läkare som 
inte hittade några tecken på 
fraktur. Han skickade remiss 

till en röntgenundersökning, 
men inte heller där kunde nå-
gon fraktur påvisas.

Några dagar efter röntgenun-
dersökningen uppsökte kvin-
nan akutmottagningen på ett 
sjukhus, sedan hon glidit ner 
på golvet och fått ökade smär-
tor i ryggen. Hon undersöktes 
av en ortopedläkare, som an-
gav diagnosen Ryggvärk, 
ospecificerad, och skrev ut 
smärtstillande medicin. Da-
gen därpå kom patienten med 
ambulans till akutmottagning-
en; hon klagade över smärta i 
ryggen, att hon hade svårt att 
stå på benen och var urinin-
kontinent. Hon undersöktes 
av två olika läkare, på grund 
av jourbyte, och fick diagno-
sen Lumbago med ischias.

Tre dagar därefter kom pa-
tienten åter till samma akut-
mottagning. Nu var hon oför-

mögen att gå på benen och 
ryggsmärtan gav inte vika. 
Den läkare som då undersökte 
henne konstaterade att det 
fanns ryggmärgspåverkan 
med utslagna reflexer. DT-un-
dersökning påvisade en för-
trängning av ryggmärgskana-
len, och en MR-undersökning 
visade att det sannolikt fanns 
en fraktur genom en bröstko-
ta. Patienten genomgick en 
stabiliserande operation, men 
sitter i dag i rullstol och har 
problem med att kontrollera 
avföring och urin.

Socialstyrelsen konstaterar 
att den fördröjda diagnosen 
sannolikt har medfört en all-
varlig vårdskada, och finner 
det anmärkningsvärt att en 
patient med ryggskada, som 
dessutom försämras, blir hän-
visad fram och tillbaka utan 
att få rätt diagnos och be-

handling. De olika undersök-
ningarna finner Socialstyrel-
sen vara alltför summariska 
och ofullständiga: var och en 
av de inblandade läkarna 
hade till exempel kunnat kon-
trollera patientens reflexer, 
vilket hade kunnat bidra till att 
korrekt diagnos hade kunnat 
ställas tidigare.

Trots detta finner Socialsty-
relsen inte anledning att kriti-
sera någon av de inblandade 
läkarna, utan riktar istället sin 
kritik mot vårdgivaren. I grun-
den är det bristande verksam-
hetssamordning vid sjukhuset 
som är orsak till att läkarna 
inte sett behovet av fortsatt 
medicinsk utredning, konsta-
terar Socialstyrelsen.
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