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Patienten skrivs ut fr Sös
efter Korrektionsosteotomi
med crista bentagning

Natten till den 30
augusti

3 september

18 september

4 oktober

10 oktober

1.
Patienten söker vård
på Visby lasarett
pga av smärta och
röntgas samt läggs
in.

2.
Patienten åter till
hemmet med
information om att
det ej finns någon
spricka i höften
Blåmärke bedöms
som orsak till
smärta. Patienten
får belasta.

3.
Pat söker vård på
VC pga försämrad
kraft i hö ben och
smärta

4.
ÅB Visby lasarett m
rtg. Läkare i Visby
diskuterar
röntgenbilder med
Uppsala som är
primär vårdgivare
ortopedi

5.
Patienten opereras
för fixation av
fragmentet i höger
höft i Uppsala.

Patienten bedöms
ha fått en
cristapunktion.
Ortoped misstänker
spricka. Prel
röntgensvar
omnämner ej
spricka.

Patienten kan ej
belasta och har
fortfarande smärta.
Blåmärket
uppmärksammas
men leder ej till
ytterligare åtgärd.

VC bedömmer att
ortopedbedömning
behövs och skickar
remiss.

Trots upprepade
kontakter pga svår
smärta, oförmåga
att gå samt ett stort
hematom, så
uppmärksammas
inte frakturen.

Patienten får senare
besked i hemmet
om operation i
Uppsala pga fraktur
i höften

Efter remiss till
ortopedbedömning
dröjer uppföljningsbesök till redan
inplanerat återbesök.

Frågeställningen
gäller muskelruptur
eller bristning. Ingen
tydlig fraktur
misstanke.

Kommunikation &
information
Bakomliggande
orsak

Åtgärdsförslag:
• Informera avdelningen att ta kraftig höftsmärta och stora hematom på allvar vid utskrivning efter
cristabentagning
• Patienter med osteoporos och reumatoid artrit bör uppmärksammas extra mycket enl ovan
• Utskrivningsmeddelandet bör innehålla information om att söka vård om komplikationer som
kraftig smärta och stora hematom uppstår
• Uppmärksamma opererande kirurger om att detta kan hända efter cristabentagning
• Dela händelseanalysen med ortopedkliniken i Visby

När frakturen väl är
identifierad är
handläggningen
korrekt.
Instrumentariet som
användes är
genomgånget med
leverantör och
opererande enhet.
Instrumentariet
bedöms ej alls vara
orsak till frakturen

UTFALL

Patienten rullstolsbunden sedan den 30
augusti och kan ej belasta

