
Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen
inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes
også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt f jernet før
operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for pasienten er
infeksjoner og smerter, ofte i lang tid. 

Det er gitt medhold i 63 saker som omhandler gjenglemte
gjenstander. I 42 medholdssaker er det kompresser eller
tamponger som blir glemt igjen i forbindelse med kirurgiske
inngrep. 13 pasienter har fått medhold grunnet gjenglemte
metallgjenstander som spatel, tarmskje, wire, klips, pinsett,
skrue, nål, bor eller stoppskive. De resterende åtte sakene om-
handler gjenglemt dren, stent, plastbit, tråd eller strips.

I sakene som er avslått er det hovedsakelig konkludert med at
gjenglemt utstyr ikke har ført til skade, eller at det ikke
foreligger et økonomisk tap. 

Følger for pasienten
Det gjenglemte utstyret har typisk medført skade i form av
infeksjon og smerter. I noen tilfeller har pasienten utviklet
skade i omkringliggende vev eller nedsatt funksjon. Plagene
kan ha vedvart fra noen uker og opp til flere år før man har
oppdaget at utstyret var gjenglemt. Noen har også utviklet
til dels alvorlige psykiske plager. De fysiske plagene har som
regel opphørt etter en eller flere reoperasjoner for fjerning av
fremmedlegemet. For to pasienter fikk det gjenglemte utstyret
fatale følger. I begge tilfeller var pasientene svært dårlige i
utgangspunktet. Henholdsvis en kompress og en pinsett med-
førte et såpass alvorlig sykdomsforløp at disse to pasientene
døde.

Når skjer skadene?
Utstyr blir hyppigst glemt i forbindelse med kirurgi innen
ortopedi, mage-/tarmlidelser, fødselshjelp og kvinnesykdom-
mer, kreft og øre-nese-halssykdommer. Innen ortopedisk
kirurgi er det snakk om bruddbehandling, ryggkirurgi og
innsetting av proteser. Ved gastrokirurgi er gjenglemt utstyr
mest vanlig ved operasjon på grunn av gallestein. Saker innen
fødselshjelp og kvinnesykdommer gjelder først og fremst
keisersnitt og inngrep på grunn av muskelknuter eller cyster i
livmoren. Ved kreftsykdommer er gjenglemt utstyr knyttet til
operasjon i tarm eller underliv. Blant øre-nese-halsinngrepene
gjelder sakene i første rekke nesekirurgi. 

Utbetalinger 
Norsk pasientskadeerstatning har så langt utbetalt nesten åtte 
millioner kroner i erstatning til pasienter og etterlatte som har 
fått medhold i erstatningskravet. Gjennomsnittlig erstatning 
er på 140 000 kroner, men beløpene varierer fra 5000 til to 
millioner kroner. 

Temaark om pasientskader: 

Gjenglemt utstyr under operasjon

Ortopedisk kirurgi 12
Gastroenterologisk kirurgi 11 

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 9

Svulster og kreftsykdommer 8

Øre-nese-halssykdommer 7

Infeksjonssykdommer og venerologi 3
Annet 13

MEDISINSK OMRÅDE

Kompress/tampong 42
Metallgjenstand 13 

Dren/drensbit 3

Stent 2

Annet 3

TYPE UTSTYR

Vedtak i perioden 2001 - 2010: 63 medhold, 42 avslag.

Det er operasjonssykepleiers oppgave å holde kontroll på alt utstyr som blir brukt 

under inngrep. Det er utarbeidet rutiner for telling slik at alt utstyr som blir brukt 

under inngrepet skal stemme med det antallet man har etter operasjonen. 
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Eksempler på medhold

Kvinne i 50-årene  
ble operert på grunn av magesår. Ved lukking ble det brukt en metallspatel for å holde tarmene 
unna. Etter operasjonen oppdaget operasjonssykepleier at et instrument manglet, men på grunn av 
størrelsen ble det ansett som helt usannsynlig at det var gjenglemt i buken. Hun ble reinnlagt etter 
en måned grunnet magesmerter. Ved undersøkelse ble metallspatelen oppdaget, og hun ble operert 
umiddelbart. Ved kontroll var det tilfredsstillende forhold. 

NPEs vurdering:  
Det foreligger svikt i behandlingen. Operasjonssykepleiers melding om manglende instrument burde 
vært fulgt opp med røntgenundersøkelse. Den gjenglemte gjenstanden førte til plager i magen i en 
måned før hun ble reoperert. Pasienten har krav på erstatning. 
................................................................................................................................................................
 
Mann i 40-årene  
ble operert for kronisk bihulebetennelse og skjev nese. Etter inngrepet utviklet det seg infeksjon i 
nesen med påfølgende sjenerende lukt, nesetetthet og smerter i ansiktet. Han ble forsøkt behandlet 
med flere antibiotikakurer. Bihuleplagene forverret seg med kroniske smerter og sekresjon. Etter seks 
måneder ble det oppdaget en gjenglemt tampong i nesen. Etter at denne ble fjernet forsvant de fleste 
av plagene, men den gjenglemte tampongen har medført forverring av bihuleplagene. 
 
NPEs vurdering:  
Det foreligger svikt i behandlingen ved at en tampong ble glemt i nesen. Dersom det i samsvar med 
retningslinjene hadde blitt ført journal på hvor mange tamponger som ble lagt inn i nesen under 
operasjonen, samt hvor mange som ble fjernet dagen etter, ville man unngått at en tampong ble 
gjenglemt. Den gjenglemte tampongen har medført både forbigående og varige plager, og pasienten 
har krav på erstatning.  
................................................................................................................................................................
 
Mann i 60-årene  
fikk utført angiografi på grunn av mistanke om hjertesykdom. Etter undersøkelsen utviklet han 
plager i høyre arm. Etter 14 måneder ble det ved undersøkelse oppdaget at en wire på 40 cm var 
gjenglemt. Det ble utført operasjon med fjerning av føringswire. Det ble behov for nok en operasjon 
da en bit av wiren fortsatt var igjen. 

NPEs vurdering:  
Det foreligger svikt i behandlingen. At man ikke oppdaget at en føringswire ble glemt igjen skyldes 
rutinesvikt. Pasienten har krav på erstatning. 
................................................................................................................................................................
 
Kvinne i 50-årene  
ble operert med fjerning av eggstokker. Etter inngrepet ble hun plaget med magesmerter. Hun ble 
innlagt på sykehus flere ganger. Tilstanden ble oppfattet som tarmslyng og sammenvoksninger. To 
år etter operasjonen ble hun på nytt innlagt på sykehus. Da smertene denne gangen ikke gikk over, 
ble hun operert. Det ble funnet en tupfer (sammenrullet gasbind) som var gjenglemt etter den første 
operasjonen.  

NPEs vurdering:  
Det foreligger svikt i behandlingen. Gjenglemming av utstyr skal ikke kunne skje da det alltid skal 
telles både før og etter inngrep. Den gjenglemte tupferen har medført smerter i en toårsperiode og 
behov for reoperasjon. Pasienten har krav på erstatning. 

Temaarket er produsert av Norsk pasientskadeerstatning, Avdeling for kommunikasjon og statistikk. 
Kontakt oss på telefon 22 99 45 00 eller send oss en epost på npepost@npe.no. Postadresse: Postboks 3. St. Olavs plass, 0130 Oslo. Kontoradresse: Holbergsgt. 1, 0166 Oslo.


