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patientsäkerhet

rade föräldrarna om sina fynd och att
man skulle vara försiktig med att utsätta
växande barn för onödig röntgenstrål-
ning. 

Däremot bad han föräldrarna att åter-
komma ifall det skulle uppstå främst blå-
nad eller svullnad i armen, vilket han
förstått att det gjorde fem dagar efter
hans undersökning. 

Uppenbarligen har det trots hans
undersökning förelegat greenstickfrak-
turer i pojkens högra underarm. Men pa-
tienten har troligtvis inte lidit men av
hans handläggning, menade ST-läkaren.

Ansvarsnämnden understryker att vid
undersökning av små barn med miss-
tänkta frakturer, och där undersökning

inte kan bekräfta en sådan misstanke, är
det viktigt att lita på föräldrarnas uppgif-
ter om att barnet inte rör kroppsdelen
med möjlig fraktur och gnäller vid berö-
ring.

Bagatelliserade händelsen
ST-läkaren har i första hand gått på sin
egen bedömning och inte fäst tillräckligt
stor vikt vid föräldrarnas för handlägg-
ningen helt avgörande uppgifter om att
pojken inte ville röra armen och grät när
de tryckte på den. 

I stället för att låta utföra en röntgen-
undersökning har han bagatelliserat
händelsen, vilket medfört att frakturen
missats. Han får en erinran. ■

Det går inte att enbart utifrån undersök-
ning av status avgöra om en fingerfrak-
tur är komplicerad, utan för detta krävs
röntgenundersökning. (HSAN 3320/06)

En 31-årig man uppsökte vårdcentralen
akut den 30 december efter att dagen
innan ha skadat sitt vänstra lillfinger.
Han undersöktes av en distriktsläkare,
som fann en missfärgning i fingret samt
att det smärtade vid försök att böja det. 

Distriktsläkaren noterade att det före-
låg misstanke om fraktur och lade ett
tvillingförband. Såvitt framgår av jour-
nalen uppmanade han patienten att
återkomma en vecka senare om han inte
blev bättre. 

Patienten återkom dock först en må-
nad senare och visade sig ha en kompli-
cerad  intraartikulär fraktur på mellan-
falangen med uttalad vinkelfelställning. 

Han remitterades till handkirurg vid
ett universitetssjukhus där fingret ope-
rerades den 15 februari.

Patienten anmälde distriktsläkaren.
Ansvarsnämnden tog in journalen och
yttrande av distriktsläkaren. 

Fingret ordentligt snett
Denne berättade att  patienten sökte den
30 december med missfärgning av väns-
ter lillfingers ytterled. Han kunde böja
och sträcka fingret, som då smärtade. 

Han misstänkte en eventuell fraktur,
men tyckte att man över nyårshelgen
kunde behandla med tvåfingerförband
och rekommenderade patienten att
komma igen veckan därpå om inte allt
kändes bra. Denna anteckning signe-
rades samma dag patienten var där. 

Patienten återkom inte veckan därpå,
däremot en månad senare, den 30 janua-
ri. Fingret var ordentligt snett. 

Patienten gick på röntgenundersök-
ning samma dag och skickades sedan till
ortoped. Röntgen visade komminut
fraktur svarande till basen av mellanfa-
langen. 

Hans initiala bedömning var att man
med tanke på status kunde vänta med
röntgen och att tvåfingerförband räckte.
Uppenbarligen var han inte tillräckligt
tydlig med att tala om detta för patienten
eftersom denne missuppfattade honom,
menade distriktsläkaren. 

Hade han misstänkt en komplicerad
fraktur vid första besöket, hade han
självklart skickat patienten akut till
röntgenundersökning.

Röntgen krävs
Det går inte att enbart utifrån undersök-
ning av status avgöra huruvida en finger-
fraktur är komplicerad, utan för detta
krävs en röntgenundersökning, fram-
håller Ansvarsnämnden. 

Distriktsläkaren har endast summa-
riskt dokumenterat sin undersökning
den 30 december, men eftersom han
misstänkte skelettskada var det inte ac-
ceptabelt att avstå från röntgenunder-
sökning. 

Patienten uppfattade inte vikten av att
skadan kontrollerades på nytt och åter-
kom därför inte förrän en månad senare,
då frakturen redan hade läkt med fel-
ställning. 

Detta kan till en betydande del hänfö-
ras till brister i distriktsläkarens hand-
läggning, och han får  en varning. ■

Röntgen krävs för att avgöra om
en fingerfraktur är komplicerad




