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patientsäkerhet

massa störande faktorer. Det kan vara
att välkända situationer avtrubbar eller
en missuppfattning av information.

Kan vara trötthet och tidspress
Men det kan också handla om trötthet,
tidspress, språk och kulturskillnader
samt osäkerhet.

När man lär sig att medicinskt hantera
en kris så ser man enbart på det medicin-
ska, varje yrkesroll har sin speciella upp-
gift. Läkaren gör bara vissa saker, sjuk-

sköterskorna gör bara vissa andra saker.
– Men genom att introducera dem i

CRM vill vi att de ska se att de är ett team
som arbetar tillsammans mot ett mål.
Oavsett om du är läkare eller sjuksköter-
ska är det samma färdigheter du ska trä-
na och lära dig, nämligen kommunika-
tion, ledarskap, resursutnyttjande osv,
underströk Cecilia Holm.

Betonar helhetssyn
I CRM betonas vikten av en helhetssyn.

Det är väldigt värdefullt om man kan
vara så pass många i en krissituation att
den som leder arbetet kan  ta ett steg till-
baka och få en överblick och inte hela ti-
den måste  stå med händerna upptagna. 

Säkrare för patienterna
Som avslutning framhöll hon att detta är
ett ämne som man kan  fördjupa sig
mycket i och att CRM säkert kan hjälpa
till att göra  vården säkrare för patien-
terna. ■

Av journalen framgår att distriktsläka-
ren inte vid något tillfälle undersökte
patientens pung, trots att denne hade
uppenbara besvär. (HSAN 3963/06)

Den 29-årige mannen har försämrad
funktionsnivå efter psykosdebut år
1996. Den 15 november 2005 och den 7
februari 2006 sökte han akut hos di-
striktsläkaren på grund av smärtor i buk
och ljumske. Vid det sista  besöket remit-
terades han till en kirurgisk klinik. 

På grund av fortsatta besvär kontakta-
de hans mor den 10 februari en sköterska
på distriktsläkarmottagningen och med-
delade att sonen hade en kraftig försto-
ring av vänster punghalva. 

Blödning i testikeln 
Distriktsläkaren rekommenderade, ge-
nom sköterskan, kontakt med en jour-
mottagning vid länssjukhu-
set. Efter undersökning där
den 11 februari opererades
några dagar senare den väns-
tra testikeln bort. PAD visa-
de blödning i testikeln. Orsa-
ken till blödningen bedöm-
des vara trauma eller tor-
sion.

Patienten anmälde di-
striktsläkaren för att inte ha
undersökt honom ordent-
ligt, han var aldrig avklädd
och underlivet palperades
inte, hävdade han.

Ansvarsnämnden tog in
patientens journal och ett
yttrande från distriktsläkaren, som be-
stred att han gjort fel. Han hade under-
sökt patienten utifrån information från
modern. Vid undersökningen den 15 no-
vember var patienten väldigt motoriskt

orolig och modern fick hjälpa läkaren
med att få honom att ligga stilla på brit-
sen. Modern var hela tiden närvarande
och kunde ställa frågor. 

Då distriktsläkaren inte kom fram till
något konklusivt uppmanade han mo-
dern att söka igen alternativt att söka en
kirurgmottagning direkt. 

Vid besöket den 7 februari var patien-
ten ensam förutom någon form av vårda-
re, som inte visste varför patienten var
där. Själv förnekade patienten totalt att
han var sjuk, hävdade distriktsläkaren.

Denne framhöll att han undersöker
alla patienter, det är hans skyldighet. 

Undersökning inte dokumenterad
Ansvarsnämnden påpekar att det av
journalen från distriktsläkarmottag-
ningen framgår att distriktsläkaren vid
besöket den 15 november 2005 palperat

patientens ljumskar, vilka
befunnits vara utan anmärk-
ning. Han fann inte  någon
dunkömhet över vänster
njure. Patienten var blek och
motoriskt orolig samt klaga-
de över smärtor i njurregio-
nen. Urinprov var normalt. 

Undersökning av pungen
finns inte dokumenterad.
Distriktsläkaren misstänkte
att besvären orsakats av
njursten. Det framgår emel-
lertid inte av dokumentatio-
nen att njurröntgen plane-
rades.

Den 7 februari 2006 sökte
patienten igen på grund av att han till
och från under ett par veckor haft smär-
tor i vänster ljumske. Av journalanteck-
ningen framgår att distriktsläkaren inte
kunde palpera något patologiskt i ljums-

ken. Undersökning av pungen finns inte
dokumenterad. Distriktsläkaren remit-
terade patienten till en kirurgisk klinik
med diagnosen smärttillstånd i vänster
ljumske. 

Den 8 februari tog patientens mor
kontakt med distriktsläkaren. Hon var
orolig. Distriktsläkaren sade att han inte
hade någon förklaring till smärtbesvä-
ren i vänster sida. De hänvisades till att
söka akut vid en jourmottagning om pa-
tienten fick feber eller starka smärtor. 

Den 10 februari tog modern ny kon-
takt på grund av att sonen hade en stor
och svullen pung. De hänvisades till att
söka akut direkt vid länssjukhuset. 

Sonen opererades. Av operationsbe-
rättelsen från den kirurgiska kliniken
vid länssjukhuset framgår att det var
mycket ärrigt kring testikeln, vilket talar
för att blödningen var gammal, bedömde
Ansvarsnämnden.

Uppenbara besvär
Det framgår inte av journalen att di-
striktsläkaren undersökt patientens
pung vid besöken den 15 november 2005
och den 7 februari 2006. Han undersök-
te inte heller patienten den 10 februari,
trots uppgifter om att denne hade up-
penbara besvär i pungen.

Patientens insjuknande den 15 no-
vember 2005 kan stämma med diagno-
sen testistorsion, konstaterar Ansvars-
nämnden. Fynden vid operationen stö-
der en sådan förklaring. Förstoringen av
pungen kan inte ha uppstått mellan den
7 och 10 februari 2006 eftersom fynden
vid ingreppet visar att förstoringen varat
en längre tid. 

Distriktsläkaren har inte vid något av
besökstillfällena undersökt patientens
yttre genitalia. Han får en varning. ■

Undersökte inte patientens
pung – missade testistorsion

»Av operations-
berättelsen från
den kirurgiska kli-
niken vid läns-
sjukhuset fram-
går att det var
mycket ärrigt
kring testikeln,
vilket talar för att
blödningen var
gammal ...«




