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En underläkare fälls för att han inte be-
höll en berusad man med skalltrauma
för observation alternativt ordnade med
en datortomografiundersökning samt
för sin bristfälliga neurologiska under-
sökning. Mannen hade både en fraktur
på skallbenet och en epiduralblödning.
(HSAN 1632/05)

Den 20-årige mannen blev i ett bråk på
en festplats slagen i huvudet med en stol
och fick en blödande sårskada. En person
ringde SOS Alarm, och larmoperatör 1
kontaktade en sjuksköterska vid akutkli-
niken som fungerade som högre medi-
cinsk kompetens. 

Sjuksköterskan bedömde att en ambu-
lanstransport inte behövdes och besluta-
de att man skulle kontakta mannens för-
äldrar för skjuts till lasarettet. 

Efter cirka en halvtimme fick SOS
Alarm ett nytt telefonsamtal från fest-
platsen. Larmoperatör 2 fick veta att
man hade fått tag på föräldrarna och att
de skulle skjutsa sonen. Bedömningen
att det inte var nödvändigt med ambu-
lanstransport stod kvar. Föräldrarna
körde sonen till lasarettet där han under-
söktes av underläkaren. Han hade 1,85
promille alkohol i utandningsluften. 

Hade fraktur och blödning
Patienten förnekade, enligt underläka-
rens journalanteckning, att han varit
medvetslös. Underläkaren sydde såret
och bedömde därefter att patienten kun-
de åka hem. Hemma blev denne slö och
illamående. Han återkom till lasarettet
där en röntgenundersökning visade en
fraktur på skallbenet och en blödning
utanför hårda hjärnhinnan. Han fördes
till neurokirurgiska kliniken vid ett uni-
versitetssjukhus och opererades med
gott resultat. 

Patienten anmälde ansvarig personal
vid SOS Alarm för utebliven utryckning
och på akutmottagningen vid lasarettet
för att han inte röntgenundersöktes vid
det första besöket där.  

Ansvarsnämnden läste mannens jour-
nal samt dokumentation från SOS
Alarm. Nämnden tog in yttranden från
två larmoperatörer, sjuksköterskan samt
underläkaren, som alla motsatte sig an-
mälan.  Alla utom underläkaren frias var-
för vi lämnar deras argument.

Underläkaren berättade att han som
kirurgjour tog emot mannen, som var be-
rusad med 1,85 promille i utandningsluft
men inte medvetandepåverkad. Inga
tecken på hjärnskakning framkom i sjuk-
historien – ingen avsvimning eller min-
nesförlust. Enligt föräldrarna hade deras
son gått omkring på festplatsen blödan-
de från ett sår ovanför vänster öra när de
hämtade honom. 

Underläkaren fann en sårskada som av
trubbigt våld direkt ovanför
vänster öra, vilken åtgärda-
des. Patienten svarade kort-
fattat men adekvat på frågor
och sade själv spontant att
han inte varit avsvimmad. 

När patienten lämnade
akutmottagningen med sina
föräldrar överlämnade un-
derläkaren ett informa-
tionsblad om mobiliserings-
råd och vaksamhet efter slag
mot skallen. Han informera-
de också muntligt om huvuddragen i in-
formationsbladet. 

Föräldrarna återkom med sin son till
akutmottagningen ett drygt dygn senare.
Sonen var illamående, hade dålig aptit
och var somnolent (RLS 2). Röntgen av
skallen visade en epiduralblödning. 

Patienten fördes till neurokirurgiska
kliniken vid ett universitetssjukhus. 

Underläkaren berättade att enligt kli-
nikens rutiner bör man efter våld mot
skallen (med medvetandeförlust eller
minnesförlust/minneslucka i samband
med våldet) antingen lägga in patienten
för observation det närmaste dygnet el-
ler beställa en datortomografisk skall-
röntgen när minst 6 timmar förflutit ef-
ter skadan. 

Om patienten vid undersökningstill-
fället är till exempel medvetandepåver-
kad föranstaltar man om röntgen omgå-
ende. 

Röntgen görs inte rutinmässigt
Om däremot inga tecken på hjärnskak-
ning finns och patienten mår bra, är det
normala att man ger skriftlig och muntlig
information om vaksamhet på symtom
som kan tyda på en allvarligare skallska-
da. Men man genomför inte rutinmässigt
röntgen – detta bland annat för att inte i
onödan utsätta unga individer för rönt-

genstrålning mot hjärnan. Underläkaren
bedömde att ingen hjärnskakning eller
allvarligare skada förelåg. Patienten fick
därför lämna akutmottagningen med in-
struktioner till föräldrarna om vaksam-
het. 

I efterhand kunde man konstatera att
hans bedömning var felaktig och att det
hade varit bra att genomföra röntgen av
skallen, alternativt att lägga in patienten
på sjukhuset för observation det närmas-

te dygnet, ansåg underlä-
karen. 

I efterhand hade han
förstått att det fanns en del
oklarheter kring vad som
egentligen hände och hur
patienten mådde direkt ef-
ter slaget, vilket inte fram-
kom när han såg patienten
första gången utan först
vid nästa besök. 

Rutinerna på sjukhuset
ger utrymme för att pati-

enter som fått ett slag mot skallen, men
där symtom på skallskada inte föreligger,
kan åka hem med information om att
återkomma vid huvudvärk, yrsel, illamå-
ende, kräkningar eller andra symtom,
framhöll underläkaren. 

Bedömningen mycket svår
Ansvarsnämnden menar att det är känt
att bedömningen av alkoholpåverkade
personer som utsatts för våld mot huvu-
det kräver stor noggrannhet. Patientens
höga berusningsgrad vid den första un-
dersökningen på akutmottagningen
gjorde bedömningen mycket svår. 

Det framgår av journal och övrig utred-
ning att underläkaren borde ha sett till
att patienten observerades tills han
nyktrat till eller fått genomgå en datorto-
mografiundersökning. Det senare kunde
dock ha varit svårt på grund av patien-
tens berusning. 

Underläkarens journalanteckning
saknar neurologstatus, vilket innebär att
han inte heller kan ha genomfört någon
noggrannare neurologisk undersökning.  

Han har genom att inte behålla patien-
ten för observation alternativt ordna
med en datortomografiundersökning
samt sin bristfälliga neurologiska under-
sökning av oaktsamhet inte fullgjort sina
skyldigheter. Han får en erinran. 

Bedömningen av berusade som utsatts för våld mot huvudet kräver stor noggrannhet

Missade att ung man hade 
skallfraktur och epiduralblödning

»... underläkaren
borde ha sett till att
patienten observe-
rades tills han nykt-
rat till eller fått ge-
nomgå en datorto-
mografiundersök-
ning.«



Distriktsläkaren fann tydliga tecken på
att något var fel med kvinnans ben efter
en cykelolycka och borde ha sett till att
hon blev röntgenundersökt eftersom en
fraktur inte kunde uteslutas. (HSAN
2558/05)

Den 58-åriga kvinnan cyklade omkull,
Vid undersökningen på vårdcentralen
kunde hon inte stödja på benet och satt i
rullstol. Distriktsläkaren fann ett
skrubbsår och  att patienten ömmade or-
dentligt över framsidan av knät, men att
ingen säker felställning förelåg. 

Nästa dag undersöktes patienten på
sjukhus där man fann en komplicerad
underbensfraktur som opererades. 

Patienten anmälde distriktsläkaren.
Denne berättade i ett yttrande till An-

svarsnämnden att patienten sökte vård
akut  sedan hon cyklat omkull. Hon blev
omhändertagen på en gång trots att det

inte fanns lediga tider. Hon satt i rullstol
och klagade över smärtor i framsidan av
vänstra knät och var mycket orolig. 

Patienten ombads stödja på vänster
ben. Hon klarade detta men kunde inte
gå på grund av smärtor framför allt på
framsidan av knät. Hon hade ett skrubbs-
år under knäskålen. 

»Motsatte sig undersökning«
Patienten betedde sig mycket stressat
och samverkade dåligt vid undersök-
ningen. Varje försök från hans sida att
undersöka knät slutade med att patien-
ten, med avvärjande handrörelser, be-
stämt motsatte sig undersökning. 

Patienten hade stora språksvårigheter,
vilket gjorde att kommunikationen blev
ännu svårare, hävdade distriktsläkaren. 

Då distriktsläkaren inte misstänkte en
fraktur eller luxation kom de överens om
aktiv exspektans. Patienten rekommen-

derades att höra av sig om ett par dagar
om hon inte blev  bättre och framför allt
om hon inte kunde belasta och gå på
vänster ben. Hon fick elastisk linda,
kryckor, och det hela bedömdes som kon-
tusionssmärta plus ytligt sår. 

Patienten hörde inte av sig igen, upp-
gav distriktsläkaren.  

Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden noterar att distriktslä-
karen konstaterade att patienten inte
kunde belasta benet och att hon hade ut-
talade smärtor,

Han fann således tydliga tecken på att
något var fel och borde ha sett till att hon
blev röntgenundersökt eftersom en frak-
tur inte kunde uteslutas. Någon doku-
mentation beträffande undersökning av
rörelseförmågan i knät har inte anteck-
nats i journalen. 

Distriktsläkaren får en erinran. 
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Fraktur kunde inte uteslutas efter
cykelolycka – kvinnan borde röntgats

Trots två undersökningar förbisåg di-
striktsläkaren en underbensfraktur hos
en förlamad patient som fallit. Det finns
oftast anledning att vara frikostig med
röntgenundersökningar vid trauma mot
en förlamad kroppsdel. (HSAN 3624/05)

Den 34-årige mannen är sedan tio år för-
lamad i bägge benen och har ingen känsel
nedanför bröstkorgen. Vid förflyttning
från sängen gled han hastigt ned på gol-
vet och benen veks ihop under honom.
Timmen efteråt började han svettas kraf-
tigt i vänster del av pannan och nacken,
vilket han av erfarenhet vet tydde på att
något var fel i höger ben. 

Han undersöktes samma dag på vård-
centralen av distriktsläkaren, som be-
dömde att det inte förelåg någon fraktur.
Vid en ny undersökning tre dagar senare
gjorde han  samma bedömning . 

Tio dagar senare sökte patienten på
sjukhus där en ortoped lät göra röntgen-
undersökningar av benen. Patienten
hade en fraktur  i höger skenben.  

Han anmälde distriktsläkaren. An-
svarsnämnden läste hans journal och tog
in yttrande av läkaren.

Denne menade bland annat att ett för-
nyat besök på vårdcentralen hos honom
eller en kollega med säkerhet hade resul-
terat i en akut röntgenundersökning. 

Han hade tyvärr inte haft tillgång till
journalhandlingar inklusive röntgenut-
låtandet från sjukhuset. Därför var det
svårt för honom att bedöma vad han hade
missat vid den – upprepade – kliniska un-
dersökningen. 

Var uppmärksam på varningssignalerna
Han konstaterade att han inte var speci-
aliserad på patientens speciella proble-
matik, men framhöll att journalen visade
att han varit uppmärksam på de var-
ningssignaler som trädde i stället för
smärtkänsla. Han var även uppmärksam
på att patienten borde ha en betydande
osteoporos i benen. 

Han hade gjort en noggrann klinisk
undersökning för att konstatera en even-
tuell reduktion i passiv rörlighet och
framför allt nedsatt stabilitet. 

Benet visade inte  yttre tecken till trau-
ma, den distala svullnaden var bilateral
och symmetrisk. Frågan som kvarstår är
om en patient med denna problematik

alltid skall genomgå en akut röntgenun-
dersökning oavsett klinisk status. Är sva-
ret ja, hade han tvivelsutan brustit i sin
yrkesutövning, menade  läkaren. 

Svårt bedöma trauma i förlamat ben
Ansvarsnämnden konstaterar att det är
svårt att bedöma ett trauma i ett förlamat
ben. Inte heller på sjukhuset kunde man
utan röntgenundersökning bedöma pa-
tientens skada. Undersökningen omfat-
tade då såväl höger som vänster fotled
samt höger knä.

Patienten framhöll själv att det måste
vara något fel med benet. Distriktsläka-
ren undersökte honom vid två tillfällen
för att vara säker på att ingen allvarligare
skada förelåg. Trots detta förbisåg han en
underbensfraktur. 

Det finns oftast anledning att vara fri-
kostig med röntgenundersökningar vid
trauma mot en förlamad kroppsdel, och
det var fel att inte ombesörja röntgenun-
dersökning i detta fall. Svårigheter med
bedömningen och den i primärvården
ovanliga problematiken borde dessutom
ha lett till kontakt med specialistklinik.
Distriktsläkaren får en erinran. 

»Oftast finns anledning att vara frikostig med 
röntgen vid trauma mot en förlamad kroppsdel«
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