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Läkare glömde ta
ut gammal p-stav
Gynekologen på Tumba sjukhus prickas.

Det var i mars som den 37åriga kvinnan uppsökte en
läkare på gynekologmottagningen vid Tumba sjukhus
för att byta sin p-stav. P-staven, som fungerar som preventivmedel genom att hormon utsöndras i kroppen,
sitter inopererad i överarmen och måste bytas med
jämna mellanrum.
Läkaren ska enligt kvinnans utsago ha ”karvat” på
hennes senor för att hitta
den gamla p-staven. Trots
det lyckades han inte lokalisera den och han slutade leta
när kvinnan reagerade på att
det gjorde ont.

Men läkaren satte ändå
in en ny stav och skickade
hem kvinnan.
Enligt henne ska han inte
ha ringt till företaget som
tillverkar p-stavarna för att
försäkra sig om att det inte
var förknippat med fara att
ha två stavar i kroppen samtidigt. I sina journalanteckningar angav han också felaktigt att den första p-staven
hade tagits bort.
Efter en vecka ﬁck kvinnan kraftiga smärtor i armen
och när de inte avtog åkte
hon till kvinnokliniken på
Södertälje sjukhus. Inte heller där lyckades läkarna hitta kvinnans p-stav och hon
ﬁck en tid för ultraljudsundersökning två dagar
senare.
VID UNDERSÖKNINGEN hittades två stavar som låg och
tryckte på senor och blodkärl i kvinnans överarm. Pstavarna opererades ut
under lokalbedövning.
Läkaren på Tumba sjukhus får en erinran av Hälsooch sjukvårdens ansvars-

nämnd (HSAN). Ansvarsnämnden menar att läkaren,
när han inte hittade p-staven,
borde ha sökt efter den med
ultraljud och inte direkt satt
in ännu en stav. Han varnas
också för att i sina journalanteckningar felaktigt angett
att den gamla p-staven var
borttagen.
”AV PRAKTISKA skäl dikterade jag patientens journal i
förväg då det är ett
standardingrepp som jag
utför ﬂera gånger i veckan.
Däremot glömde jag att
göra ett tillägg i journalen
att staven lämnats kvar vid
detta tillfälle, men korrigerade detta så fort jag hade
fått mitt diktat utskrivet”,
skriver läkaren i sitt yttrande.
Den 37-åriga kvinnan
har fortfarande men efter
felbehandlingen i form av
smärtor när hon bär tungt
och ibland även när hon inte
anstränger sig.
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Tullingekvinnan gick till
en läkare i Tumba för
att byta p-stav.
En vecka senare
ﬁck hon svåra smärtor i
armen. Det visade sig
då att läkaren inte tagit
ut den gamla p-staven
innan han satte in den
nya.
Läkaren prickas av
ansvarsnämnden.

