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Patient född 73.
Nyligen flyttat till
staden. Har
insulinbehandlad
typ 2 diabetes och
haft
missbruksproblem
tidigare.

180920

180922 kl 15:00

180922 kl 20:44

180928

180929 kl 00:40

181002 kl 0100

181002 kl 20:25

1.
Telefonkontakt med
hälsocentral. Är i
behov av läkemedel.
Får tid till läkare.

2.
Inkommer med
ambulans till akuten. Är
etylpåverkad. Har inte
tagit sin ADHD- medicin
på någon månad och
mår dåligt av
detta.Druckit pga av att
partnern är bortrest,
nykter 5 år innan dess.
Drogmissbruk tidigare.
Har skadat sig i
självskadande syfte.
Tidigare suicidförsök.
Förnekar suicidtanke.
Suicidrisk bedöms som
låg vid bedömning av
läkare. Vill inte ha
kontakt med psykiatrin.
Vill inte vara på akuten,
bli undersökt eller svara
på så många frågor.
Avviker från akuten.

3.
Ambulans tillkallas till
patientens adress.
Enligt larm "ligger
patienten på golvet och
andas konstig.
Reagerar inte
ordentligt". Står ute när
ambulans ankommer kl
20:51. Patienten säger
till ambulans- personal
att hen ska ta det lugnt
och gå in och sova. Har
tagit sitt insulin.
Vitalparametrar är tagna
förutom blodtryck som
inte patienten
medverkar till.
Vitalparametrar sat
98%, B- gluc 8,4, Temp
36,5, puls jämn 78.
Blir kvar i hemmet.

4.
Läkarbesök på
hälsocentral för
läkemedelsgenomgång.
De viktigaste
läkemedlena "hjärt- och
lung" gås igenom pga
tidsbrist. Patienten
upplever "vissa besvär"
enligt journal och
önskar allmän kontroll
och förlängning av
sjukskrivning, får tid
nästa vecka.

5.
Ambulans tillkallas
till polisstation där
patienten är för
etylpåverkan.
Polisen vill att
blodsockret ska tas.
Värde 8,1. Inga
övriga parametrar
tas då patienten inte
medverkar, är stökig
och högljudd.
Polisen får hålla ner
hen på golvet för att
få ett blodprov från
fingret. Blir kvar på
polisstation.

6.
Ambulans larmas till hemadress av nära vän som via
trepartssamtal pratat med både larmoperatör och
patient. Larm "S: tagit insulin 30 enheter + 4 kartor
atarax + alkohol debut 00,48 B, ADHD, diabetes A: ring
väninna, sluddrig på talet, uttalat att hon vill dö,misskött
sina mediciner, lägger på under samtal".

7.
Narkosläkare åker
ut med ambulans till
hemadress då
polisen funnit död
människa och vill att
läkare konstaterar
dödsfall.

Ambulansen har med sig polisen som assistans,
relaterat till att patienten tidigare varit aggressiv vid
vårdkontakt. Vid ankomst sitter patienten ute och röker.
Uppträder lugnt. Förnekar intag av tabletter och insulin,
medger alkoholintag. Uttalar inga självmordstankar.
Ambulanspersonalen frågar vad sjukvården kan hjälpa
hen med och hen svarar att hen inte vill ha någon hjälp
utan vill gå in och sova. Medverkar till att kontroller tas.
Svarar adekvat och är alert. Informeras om att äta något
för blodsockrets skull och att åter kontakta sjukvården
om hen skulle börja må sämre. B- glucos 4,2. Är förutom
onykterheten i övrigt opåverkad. VP af 18, 95%, puls 85.
Patienten lämnas hemma.

Varför/ Därför: Bedömdes inte ha behov
av akut sjukvård efter anamnestagning.
Det som framkommit vid inlarmning har
inte patienten sagt till ambulansen.

Bristfällig journal, det som framkommit från
skriftlig redogörelse står inte i journal.
Varför/ Därför: Sjukvårdaren har skrivit
journalen. Okunskap i vad som ska stå med i
journalen?

Psykiatrisk bedömning på hämtplats är
svårt.

Bristfällig journalföring

Utbildning & kompetens

Utbildning & kompetens

Bristfällig journalföring.

Psykiatrisk bedömning är
svårt.

Utbildning i
journalföring för all
journalförande
personal.

Utbildning i basal
suicidriskbedömning för
ambulanspersonal.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bristfällig journal

Införande av rutin
där sjuksköterskan
signerar
sjukvårdarens
journal.

Patienten
konstateras
avliden.
Dödsorsak är
förgiftning av
Atarax.

