171104, klockan 22:02

Kollega till mamman ringer
SOS Alarm då det 5- åriga
barnet enligt förälder varit
dåligt kontaktbar och har hög
feber.

Klockan 22:02

Klockan 22:08

Klockan 22:17

Klockan 22:17

171105 Klockan 00:11

1.
SOS Alarm uppmanar enligt
kollegan att ta av kläderna på
barnet och gå ut i kylan samt
vid medvetandesänkningnypa
barnet. De gör så och är ute
drygt 20 minuter, lägger
därefter barnet i dörröppning
till altanen.

2.
Ambulans 1 larmas ut med
följande information: "Prio 2.
Barnsjukdom, febrig, hosta,
påfallande irriterad. Feber 40,1,
slapp och slö. Vaken men slö,
andas ok, har fått
febernedsättande vid 21:55,
bleka läppar."

3.
Ambulans 1 anländer till
hemmet. Föräldrarna berättar
att de burit barnet utomhus
cirka 20 minuter för att få ned
febern. Barnet ligger nu i
altandörrens öppning och
frossar, iförd endast kalsonger.
Ambulanspersonal påtalar att
de ej fått information att det
skulle röra sig om någon
medvetandesänkningvare sig
från SOS Alarm eller föräldrar.
Föräldrarna påtalar vid intervju
att de informerat om
medvetandesänkningentill
både SOS Alarm och
ambulanspersonalen.

4.
Personalen i ambulans 1 ber
förälder att lägga barnet i
soffan och får en filt på sig,
slutar frossa. Personalen tar
vitalparametrar som är u.a,
bortsett från något förhöjd
puls. I samråd med föräldrarna
kvarstannar barnet i hemmet
med uppmaning att föräldrarna
åter hör av sig vid försämring.
Ambulans 1 lämnar hemmet
klockan 22:30.

5.
Föräldrarna larmar återigen
SOS Alarm då barnet enligt
föräldrarna åter blivit
medvetandesänkt och kräkts.

Felhändelse
SOS Alarm skulle ha larmat ut
ambulansen som prio 1.

Informationsbrist.
Ingen information ges från
SOS Alarm till ambulans 1
angående att barnet haft en
medvetandesänkning.

Kommunikation & information

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Utbildning & kompetens

Informationsbrist mellan SOS Alarm och
utlarmad ambulans.

Bristande rutiner gällande översyn för
medicinskt index.

Bristande kompetens hos personal på SOS
Alarm gällande vitalparametrar och
samtalsuppföljning.

Åtgärdsförslag:

Åtgärdsförslag:

Åtgärdsförslag:

Översyn av gällande rutin kring
informationsöverföring mellan SOS Alarm och
utlarmade ambulanser.

Översyn av arbetsmetodiken inom SOS Alarm
angående vilka ärenden som bör hanteras av
sjuksköterska.

Utbildningsinsats gällande vitalparametrar och
samtalsuppföljning inom SOS Alarm bör startas
på individnivå.

Klockan 00:22

Klockan 00:42

Klockan 00:42

Klockan 01:14

Klockan 02:01

6.
SOS Alarm larmar ut ambulans
2 med följande information:
"Prio 1. Hög feber och
medtagen, försämring. Kräks
nu, andas snabbt. Ambulans
varit där för 1,5 tim sen,
förkyld, Alvedon kl. 22:00,
feber ej gått ner, frisk. Vaken,
feber 40,0 kl. 00:00, pratar,
matt, buksmärta."

7.
Ambulans 2 anländer till
hemmet. SOS Alarm ringer
under framkörningen upp
ambulans 2 och informerar om
att ambulans 1 varit där ett
par timmar tidigare.

8.
Personalen i ambulans 2 påbörjar bedömning av
barnet. Barnet är trött men relativt opåverkad,
pratar, somnar efter en stunds undersökande.
Vitalparametrar visar förhöjd andningsfrekvens
samt puls. B- glucos tas då som visar 18,6.
Bestämmer i samråd med föräldrarna att
ambulans 2 transporterar in barnet till sjukhuset.
Barnet går själv ut till ambulansen och är stabil,
körs som prio 2 mot sjukhuset.

9.
Transport påbörjas till sjukhus. Barnet är
pratbart. Då de kört en stund blir barnet
medvetslös, slappt, på väg att tappa luftvägarna,
ventilerar ok, vaken efter cirka 1- 2 minuter men
slöare än innan. Transporten prioriteras upp till
larmkörning (prio 1).

10.
Inkommer till sjukhusets
akutmottagning där personal
möter upp då ambulans 2
larmat in till akutmottagningen
under transporten. Barnet är
vid inkomsten vaket, går själv
från ambulansen in till
akutmottagningen.

Felhändelse
Informationsbrist angående
medvetandesänkningen.

Ingen information ges från SOS
Alarm till ambulans 2 angående att
barnet haft en
medvetandesänkning.

Kommunikation & information

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Utbildning & kompetens

Informationsbrist mellan SOS Alarm
och utlarmad ambulans.

Bristande rutiner gällande översyn för
medicinskt index.

Bristande kompetens hos personal på
SOS Alarm gällande vitalparametrar
och samtalsuppföljning.

Åtgärdsförslag:

Åtgärdsförslag:

Åtgärdsförslag:

Översyn av gällande rutin kring
informationsöverföring mellan SOS
Alarm och utlarmade ambulanser.

Översyn av arbetsmetodiken inom SOS
Alarm angående vilka ärenden som bör
hanteras av sjuksköterska.

Utbildningsinsats gällande
vitalparametrar och samtalsuppföljning
inom SOS Alarm bör startas på
individnivå.

Klockan 02:01

Klockan 04:10
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Klockan 04:58

Klockan 05:50

11.
Barnet undersöks på akutrum
där barnet säger till
barnläkaren på dennes fråga
hur han mår "inte så bra, har
ont i magen". Fluktuerande
medvetandegrad, då
temperaturen ska tas tappar
barnet medvetandet, liknande
då huvudet sänks för att
kontrollera nacken. Läkemedel
ges, bl.a. antibiotika, cortison,
adrenalin samt vätska.
Intuberas, stabiliseras och
hämtar sig. Arbetsdiagnoser på
akutrummet är svår sepsis,
nydebuterad diabetes.

12.
Barnet bedöms som stabilt,
transporteras till IVA.

13.
Barnet tas emot på IVA och
bedöms respiratoriskt stabil
och läggs i respirator. Fortsatta
insatser görs med fler infarter
och läkemedel ges.

14.
CVK ska sättas, barnet blir
då bradycard, tappar helt
blodtrycket. HLR utförs x
flera, läkemedel ges med
god effekt till att börja
med, därefter ingen effekt.

15.
Livräddande insatser
avslutas.

Klockan 05:50

Barnet avlider.

