Uterusruptur med fosterasfyxi
KB34445
Tid för händelse

37- årig II para. Akut
sectio 2002 p.g.a
värksvaghet. Vag förl
VE p.g.a värksvaghet
2004. Mb Chron
opererad, medicinfri
under grav. Normal
graviditet, tillväxt
kontroller u.a.

Dag 1 kl 10.10

kl 17.55

kl 23.16

Dag 2 kl 10.40

kl 16.10

kl 19.15

kl 21.20

1.
Förl induceras i grav
vecka 42+0 med
BARD kateter p.g.a
omoget cervix
status.

2.
Oxytocin infusion
startas efter att
BARD katetern glidit
ut.

3.
Oxytocin infusionen
avslutas då
patienten inte har
något adekvat
värkarbete,
amniotomi ej möjlig
och att patienten
ska få sova.

4.
Induktionen
fortsätter med 1 mg
Minprostin.

5.
Amniotomi

6.
Oxytocininfusion
startas.

7.
EDA lägges.
Oxytocininfusionen
pågår med 40 ml/ h

Induktion kan
diskuteras

Fortsatt induktion
kan diskuteras

Patienten är tidigare
kejsarsnittförlöst.
Fortsatt omoget
cervixstatus.
Patienten handlagd
enligt klinikens
policy. PM saknas
för induktion av
patienter som
tidigare är förlösta
med kejsarsnitt.

Patienten uppger i
efterhand att hon
önskat kejsarsnitt
under dag 2.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Utbildning &
kompetens

Kommunikation &
information

Rutiner för
ställningstagande till
induktion vid
överburenhet och
icke normal patient
saknas

Induktion med
prostaglandin av
patient som tidigare
är förlöst med
kejsarsnitt medför
ökad risk för
uterusruptur

Patientens
delaktighet i vården
otillräcklig

Åtgärdsförslag
Läkarbesök och
ställningstagande
vid överburenhet
hos icke normal
patient

Åtgärdsförslag
Riskbedömning.
PM för induktion av
patienter med
tidigare kejsarsnitt.

Åtgärdsförslag
Uppföljning av
förståelse för given
information

Patienten är tidigare
bukopererad och
tidigare förlöst med
kejsarsnitt. Uppsatt
för induktion utan
föregående
läkarbedömning

EDA till patient som
tidigare är förlöst
med kejsarsnitt
försvårar
diagnostiken av
uterusruptur

kl 00.24

kl 02.30

kl 02.48

kl 02.52

kl 03.07

8.
Extrados gives i
EDA:n p.g.a att
patienten har
mycket ont.
Oxytocininfusionen
pågår med 80 ml/ h.

9.
Skalp prov tages av
förl. jour p.g.a
patologiskt CTG.
Laktat 3.0. Snabb
förlossningsprogress.
Oxytocininfusion
pågår med
100 ml/ h

10.
CTG visar
preterminalt
mönster. Förl jour
på plats för
bedömning.
Oxytocininfusion
stängs av

11.
Larm snitt utlöses.

12.
Partus, en pojke
med AS 2- 3- 4.
Navelsträngsprov
saknas.

15 min till partus

Injektion Bricanyl
ges

Fortsatt
oxytocininfusion
med samma dos
trots god progress
och patologiskt CTG

Barnmorskans fokus
är att få patienten
förlöst

Jour har fokus på
flera andra patienter
med patologiskt
CTG. Extremt hög
arbetsbelastning
under jourpasset.

Utbildning &
kompetens

Omgivning &
organisation

Otillräcklig kunskap
om åtgärder vid
patologiskt CTG och
oxytocinstimulering

Otillräcklig
jourbemannning

Åtgärdsförslag
återkommande CTG
certifiering

Åtgärdsförslag
Utökad
jourbemanning (har
numera införts)

Barnmorskan
registrerar att
patienten inte längre
har några värkar

Jour uppfattar inte
någon information
om att patientens
värkar har upphört

Kommunikation &
information
Bristande
kommunikation

Åtgärdsförslag
Kommunikation
enligt SBAR

Annat kejsarsnitt
pågår

Omgivning &
organisation
Otillräcklig
bemanning på
operation

Åtgärdsförslag
Utökad bemanning
jourtid

Problem att söva
patienten

Uterusruptur konstateras.
Barnet omhändertas på neonatalavdelning.
Hypotermibehandlas.
Föräldrarna har uppfattat att
hypotermibehandlingen inte varit optimal, slangar
kopplades fel och temperaturen blev för hög.
Denna händelse har rapporterats till VC
neonatal.
Barnet har sannolikt fått en bestående skada i
samband med förlossningen.

