
fettsugning av armarna cirkulärt från
händerna upp till armhålan samt under
hakan, totalt avlägsnades 2,2 liter fett
och 100 ml från hakan. 

Patienten återkom till mottagningen
den 13 januari 2004 med önskemål om
fettsugning av stussen och ryggen samt
korrektion av gropighet på lårens framsi-
dor, som då utfördes. 

Plastikkirurgen bedömde att hennes
volym var stor och hudens elasticitet god.
Han antecknade i journalen att »man
kan göra mer än man skulle kunna tro«. 

Den 25 februari genomgick patienten
ytterligare fettsugning av höfter, lår och
vader, totalt 2,9 liter fett.  

Omfattande vävnadsskador
På kvällen den 28 februari drabbades
hon av plötslig dyspné och förlorade
medvetandet. Hon fördes med ambulans
till sjukhus där hon vid
ankomsten drabbades av
cirkulationsstillestånd.
Man inledde hjärt- och
lungräddning och lycka-
des återskapa cirkulatio-
nen, men hon avled nästa
morgon. 

Vid obduktionen kon-
staterades omfattande
vävnadsskador i lever,
hjärna, njurar och hjärta
som en följd av lungem-
bolism på grund av blod-
proppar i benen. Dödsfal-
let bedömdes stå i sam-
band med fettsugningen.

Kvinnans mor och syster anmälde tre
läkare, bland annat plastikkirurgen, som
vi håller oss till. I anmälan heter det »…
avled efter ett flertal ingrepp, som inte
gjordes med tillräckligt intervall. Den
korta tid som förflöt mellan operationer-

na medförde att påfrestningen blev allt-
för stor …«.

Ansvarsnämnden läste patientens
journal och yttrande från de anmälda.

Plastikkirurgen berättade att han an-
såg att patientens önskemål och förvänt-
ningar var rimliga och att det inte förelåg
några medicinska hinder för fettsugning.

»Inte tillrådligt«
Patienten ville initialt ha fettsugning av
lår och bål. Att vid ett enda operations-
tillfälle utföra det ansågs emellertid inte
tillrådligt då framför allt de fettmängder
som skulle avlägsnas var för stora – det
skulle kunna öka risken för postoperati-
va komplikationer. Mindre ingrepp med
fokus på ett område i taget var att före-
dra, menade plastikkirurgen.

Vid det sista besöket hos plastikkirur-
gen den 25 februari, uppgav denne, var

patienten som alltid posi-
tiv och förväntansfull. In-
för ingreppet utfrågades
och undersöktes hon
noggrant. 

Några sjukdomssym-
tom kände hon inte, och
hennes fysikaliska status
var gott. 

Då tidigare operatio-
ner gått utmärkt och pa-
tienten var angelägen
och samtidigt frisk fann
han inga hinder för att gå
vidare med operationen
av hennes rygg.

Han hade själv gång ef-
ter gång gått igenom hela händelseför-
loppet, från sitt första möte med patien-
ten till hennes bortgång. Han ansåg inte
att de medicinska rutinerna brustit. 

Det bör påpekas att några allmänt ve-
dertagna rekommendationer om hur

långa intervallen bör vara mellan uppre-
pade fettsugningar inte finns i Sverige.
Några sådana rekommendationer finns
så vitt vi vet inte heller internationellt,
framhöll plastikkirurgen.  

Frekvensen anmärkningsvärd
Ansvarsnämnden tog in ett yttrande från
vetenskapliga rådet i plastikkirurgi,
Hans Holmström, och vetenskapliga rå-
det i kärlkirurgi, David Bergqvist, vilka
båda avgav långa utlåtanden. Här håller
vi oss till den förstnämnde. 

Han framhöll i mycket kort samman-
fattning att den viktigaste frågan var hu-
ruvida fettsugningarna utförts korrekt
och med en acceptabel frekvens. Opera-
tionsanteckningarna är något knapp-
händiga, men fettsugningar i sig är ett ru-
tiningrepp, och han tyckte sig utläsa från
handlingarna att fettsugningarna utförts
på ett helt korrekt sätt av en välutbildad
plastikkirurg. 

Frekvensen av fettsugningarna är dock
anmärkningsvärd. Det kan inte anses
överensstämma med beprövad erfaren-
het att utföra stora fettsugningar så tätt
med den ökade risk för tromboembolisk
sjukdom detta medför. Man borde också
ha varit mer uppmärksam på sådana
symtom inför den sista operationen, kri-
tiserade Hans Holmström. 

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden konstaterar att ingen-
ting tyder på annat än att plastikkirurgen
utfört ingreppen med korrekt teknik. 

De många och omfattande operatio-
nerna har emellertid utförts med alltför
kort intervall, i synnerhet med hänsyn
till att det i patientjournalen dokumen-
terats att patienten haft besvär från be-
nen. 

Plastikkirurgen får en varning.
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»Frekvensen av fett-
sugningarna är dock
anmärkningsvärd. Det
kan inte anses över-
ensstämma med be-
prövad erfarenhet att
utföra stora fettsug-
ningar så tätt med den
ökade risk för trombo-
embolisk sjukdom det-
ta medför.«

Det tveksamma bildmaterialet borde ha
föranlett en datortomografiundersök-
ning av patientens halsrygg för en bätt-
re kartläggning av förhållandena. Av ra-
diologens utlåtande borde det således
ha framkommit att det utifrån bilderna
var svårbedömt om det fanns någon
fraktur och att en datortomografiunder-
sökning rekommenderades. (HSAN
1142/05)

En 69-årig man kom  den 30 september
till sjukhus efter en lastbilsolycka. Han
hade bland annat smärtor i nacken och
en svullen och felställd vänster handled.
Han remitterades till röntgenundersök-
ning av ortoped 1. 

Röntgenbilderna bedömdes av radio-
logen. Beträffande handleden konstate-
rades en radiusfraktur. Vid granskning
av röntgenbilderna på halsryggen be-

dömde radiologen att det förelåg utbred-
da degenerativa förändringar med inter-
vertebralledsartrosförändring i multipla
nivåer, men inte någon skelettskada eller
felställning. 

På grund av fortsatta besvär remittera-
des patienten för datortomografi av skal-
le och halsrygg. Undersökningen genom-
fördes den 29 oktober, och i röntgenutlå-
tandet beskrevs en fraktur i dens och en

Radiolog upptäckte inte allvarlig skada på patientens halsrygg

Tveksamt bildmaterial borde föranlett
kartläggning med datortomografi



läkartidningen nr 14 2006 volym 103 1119

patientsäkerhet

felställning mellan C VI och C VII, vilket
kunde representera en fraktur. Det fanns
dessutom en lätt reduktion av disken C
V–C VI. 

Patienten anmälde ansvarig personal
vid sjukhuset. 

Ansvarsnämnden tog in patientens
journal samt  yttrande från ortoped 1, or-
toped 2 (som var bakjour den 30 septem-
ber) samt radiologen. 

Stödde patientens anmälan
Ortoped 1 stödde helt patientens anmä-
lan och yttrande till
HSAN. Han bestred där-
emot att han själv hade
gjort något fel. De hade
följt gängse rutiner.

I den primära radiolo-
giska utredningen fram-
kom ingen fraktur i hals-
kotpelaren. 

Där kan man efteråt
givetvis säga att man
skulle ha gått vidare med
en datortomografi av
halsryggen. De accepte-
rade det radiologiska
slätröntgensvaret från
halsryggen och fokuse-
rade därefter på den
komplicerade frakturen
i handleden. Därefter
var ortoped 1 i telefon-
kontakt med patienten
och förstod att denne hade stora besvär
från halsryggen, varför han föranstaltade
om en poliklinisk datortomografiunder-
sökning där diagnosen klarlades.

Ortoped 2, bakjouren, berättade att
han även tog del av att det var gjort en
röntgen av halsryggen som inte kunde
påvisa någon kotfraktur, inte heller nå-
gon mjukdelssvullnad runt halskotpela-
ren som skulle kunna tyda på muskulär
blödning och vara ett indirekt tecken till
fraktur. Enligt röntgenutlåtandet fanns

utbredda förändringar av äldre natur i
form av förslitning i lederna mellan de
olika kotorna. Med tanke på dessa för-
ändringar kan man förstå att en distor-
sionsskada i nacken under dessa omstän-
digheter kan ge ganska så uttalad smärta
utan att någon fraktur föreligger. Den typ
av handledsskada som patienten ådragit
sig åtgärdades vid ett flertal tillfällen var-
je månad på operationsavdelningen.

När han nu eftergranskade journalan-
teckningar och röntgenutlåtanden och
satte sig in i patientfallet i efterhand kun-

de han inte se att han
skulle ha handlat på an-
nat sätt än han gjorde. 

Han ansåg att patien-
tens nacksmärtor hade
sin förklaring genom
det distorsionsvåld som
nacken utsatts för och
de röntgenologiska, de-
generativa förändring-
ar som trots allt fanns
före olyckan. Han me-
nade att han omöjligt
skulle kunnat förutse
att patienten hade en
missad halskotfraktur
trots negativ röntgen-
undersökning. 

Radiologen beklaga-
de djupt att han som pri-
märgranskande radio-
log den 30 september

hade förbisett den allvarliga halsrygg-
skadan som patienten hade ådragit sig i
samband med fordonsolyckan samma
dag. Han beklagade att han inte hade ta-
git hänsyn till vare sig Nexus- eller Cana-
dian C-spine rules (konsensusmöte, Sig-
tuna, NORDTER) i samband med be-
dömningen av bilderna och inte heller
hade föranstaltat om kompletterande
undersökningar som till exempel dator-
tomografi av halsryggen. 

Radiologen framhöll att han insåg att

han, genom att ha förbisett frakturerna
och underlåtit nödvändiga komplette-
rande undersökningar, hade vilselett
sina kolleger i den fortsatta vårdkedjan,
så att dessa, i god tro att det inte förelåg
några skador, inte kunde inleda adekvat
behandling av halsryggsfrakturerna i C 2
och C 7. 

Lidandet som patienten därigenom
har utsatts för, är djupt beklagligt. 

Bedömning och beslut
Det har skett en felaktig diagnostisering
vid granskningen av de röntgenbilder
som togs den 30 september, konstaterar
Ansvarsnämnden. 

Vid en eftergranskning av halsryggs-
bilder är de senare påvisade frakturerna
emellertid inte lätta att se. Med hänsyn
till att bilderna är mycket svårtolkade
kan radiologens diagnostiska misstag
inte  anses som allvarligt. 

Däremot borde det tveksamma bild-
materialet ha föranlett en datortomogra-
fiundersökning av halsryggen för en
bättre kartläggning av förhållandena. 

Av radiologens utlåtande borde det så-
ledes ha framkommit att det utifrån bil-
derna var svårbedömt om det fanns nå-
gon fraktur och att en datortomografiun-
dersökning rekommenderades. Radiolo-
gen får en erinran. 

De båda ortopederna fick information
om att någon fraktur i halsryggen inte fö-
relåg. Då de akuta symtomen även kunde
förklaras av nackstukning och degenera-
tiva förändringar fanns det inte heller
skäl att misstänka någon fraktur. 

När patientens besvär inte försvann
föranstaltade ortoped 1 om en datorto-
mografiundersökning, och diagnosen
kunde då fastställas. Utredningen ger
inte stöd för annat än att ortopederna
fullgjort sina skyldigheter i yrkesutöv-
ningen. Anmälan mot dem kan därför
inte leda till disciplinpåföljd, slår An-
svarsnämnden fast.

»Däremot borde det
tveksamma bildmateria-
let ha föranlett en dator-
tomografiundersökning
av halsryggen för en
bättre kartläggning av
förhållandena. Av radio-
logens utlåtande borde
det således ha framkom-
mit att det utifrån bilder-
na var svårbedömt om
det fanns någon fraktur
och att en datortomogra-
fiundersökning rekom-
menderades.«




