
påtaglig inflammatorisk reaktion, fören-
lig med inflammatorisk tarmsjukdom.

Det går inte att utifrån sjukhistorien,
status och provsvaren avgöra om det
skulle kunna röra sig om en mild form av
ulcerös kolit, lokaliserad till ändtarmen,
eller om det var en allvarlig form av ulce-
rös kolit omfattande hela tjocktarmen. 

Sjukhistorien och provsvaren gav dock
vid handen att ett engagemang av en
större del av tjocktarmen rimligen före-
låg. 

Satte sig inte in i sjukhistorien
Att gastroenterologen i sitt yttrande gett
en beskedlig bild av tillståndet tyder på
att han inte satt sig in i sjukhistorien. 

Om han på ett noggrant sätt beaktat
sjukhistorien som AT-läkaren tagit upp
den, borde han ha insett att patienten

borde undersökas och bedömas av en
mer erfaren läkare. 

Gastroenterologen borde ha rått AT-
läkaren att tillkalla bakjour, alternativt
föreslagit henne att lägga in patienten för
observation och bedömning av en över-
ordnad läkare. 

Mot vetenskap och beprövad erfarenhet
Att sätta in inflammationsdämpande
medicinering utan föregående under-
sökning måste också anses strida mot ve-
tenskap och beprövad erfarenhet mot
bakgrund av de informationer om pati-
entens tillstånd som gastroenterologen
ändå fick. 

Även om Socialstyrelsen har funnit att
hans åtgärder inte kan kritiseras mot
bakgrund av omständigheterna, finner
Ansvarsnämnden inte några särskilda

förhållanden som skulle ha hindrat ho-
nom att ge de angivna adekvata råden. 

Patienten återkom den 17 augusti och
då fastställdes att hon hade ulcerös kolit,
som omfattade hela tjocktarmen. Så var
med stor sannolikhet fallet redan den 10
augusti. 

Ytterligare några veckor senare i för-
loppet av sjukdomen blev det nödvändigt
att avlägsna hela tjocktarmen. 

Utsattes för fara
Det går inte att utesluta att operationen
med borttagning av tjocktarmen hade
kunnat undvikas om behandling med
kortikosteroider satts in den 10 augusti i
stället för först en vecka senare.

Genom gastroenterologens felbedöm-
ning av tillståndet utsattes patienten för
fara. Han får en erinran.  

Oavsett om en del av dröjsmålet kan för-
klaras av de då gällande rutinerna för
provsvar har varje remitterande läkare
ett eget ansvar för att svar lämnas till
patienten så snart det är möjligt. (HSAN
1119/06)

En knappt 4-årig pojke kissade på sig un-
der dagtid och därför kontaktade hans
mor vårdcentralen där man den 6 mars i
år gjorde en urinodling. Den 24 mars
meddelade distriktsläkaren familjen att
pojken hade tillväxt av bakterier i urinen.
Han fick behandling.

Modern anmälde distriktsläkaren.
Hon ansåg att svaret borde ha varit klart
på tre dagar, inte arton.  Ansvarsnämn-
den läste pojkens journal och tog in ytt-
rande från distriktsläkaren. 

Instämde i kritiken
Hon instämde i anmälarens kritik om att
det tog för lång tid innan patienten fick
besked om det positiva odlingssvaret.
Hon pekade på olika orsaker till  dröjs-
målet. 

Rutinerna för bakteriella odlingar från
laboratoriet till vårdcentralen var  då  att
svaren skickades per post till vårdcentra-
len, vilket medförde att de inte säkert
kunde ha odlingssvar förrän en vecka ef-
ter det att provet lämnats. (Tiden har ny-
ligen kortats till 3–4 dagar tack vare data-
överförda svar). 

Hennes avsikt var att erbjuda telefon-

tid för svar under vecka 11  (13–17 mars).
Hon bokar som regel telefonuppfölj-
ningar själv i sin tidbok. Men denna
fanns inte inlagd, varför hon skrev till un-
dersköterskan för att få hjälp. Tyvärr
skrev hon både till undersköterskan och
i journalanteckning vecka 12, vilket för-
anledde telefontid först den 24 mars. 

»Orolig och stressande arbetsmiljö«
Eftersom distriktsläkaren visste att en
snar telefonuppföljning var planerad,
sökte hon inte dessförinnan efter od-
lingssvaret, uppgav hon. 

Om telefonuppföljning skett som av-
sett den vecka odlingssvaret kunde vän-
tas, hade föräldrarna bli-
vit uppringda 7–11 dagar
tidigare, hävdade di-
striktsläkaren. 

Orsaken att hon upp-
gav en vecka senare till
undersköterskan kunde
hon inte hitta i något an-
nat än en kraftig tids-
press på vårdcentralen,
som saknar drygt 3 av 8
specialister i allmänme-
dicin och där vakanserna fylls med icke
distriktsläkarbehöriga vikarier och täta
läkarbyten av hyrläkare. 

Situationen ger en orolig och stressan-
de arbetsmiljö som kan förklara fel av
den här typen, framhöll distriktsläkaren. 

Den 7 april pratade hon med pojkens

mor, som berättade att sonen var sym-
tomfri. Han visade inte några tecken på
komplikationer efter sin urinvägsinfek-
tion. 

Distriktsläkaren tillstod att tiden mel-
lan provsvar och att föräldrarna infor-
merades blev 7–11 dagar för lång på grund
av en av misstag senarelagd telefonupp-
följning. Hon hoppades att felet kunde
anses som ringa eftersom »någon pati-
entskada inte synes ha skett«. 

»Inte acceptabel«
Ansvarsnämnden konstaterar att resul-
tatet av den gjorda undersökningen
meddelades arton dagar efter det att

urinodlingen hade gjorts.
Hanteringen av provsva-
ret kan inte bedömas vara
acceptabel. Inkommande
provsvar bör ses igenom
dagligen. De kan inte ligga
utan bedömning, även om
en telefontid är inplane-
rad efter en vecka. 

Oavsett om en del av
dröjsmålet kan förklaras
av de gällande rutinerna

för provsvar, har varje remitterande lä-
kare ett eget ansvar för att svar lämnas så
snart det är möjligt. 

Distriktsläkaren kritiseras för sin
handläggning, men bristen är inte till-
räcklig grund för disciplinpåföljd, anser
Ansvarsnämnden.  

Oavsett hur rutinerna ser ut på kliniken:

»Varje remitterande läkare har ett eget ansvar 
för att provsvar lämnas så snart som möjligt«

»Inkommande prov-
svar bör ses igenom
dagligen. De kan inte
ligga utan bedömning,
även om en telefontid
är inplanerad efter en
vecka.«
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