KB4086285
Dag 1

Kvinna, 58 år söker akut på
grund av plötsliga
bröstsmärtor centralt.
Gott allmäntillstånd, adipös

Dag 1

Dag 3

Dag 3

1.
Akutbesök
Pat kräks på akutmott (pga
smärtor?), möjligvis blodigt, tas
därför över av kirurgjour. Gastric
cocktail utan effect. EKG skrevs
som visar lätt skillnad i ST höjning
jämfört med en EKG från 2010.
Medicineras med Spasmofen som
tar udden av smärtan.
Pat erbjuds inläggning dock
bestämmer hen att åka hem och
återkommer nästa dag. Även
medicineras med Diclofenak och
hänvisas till akuten i Skövde om
hen försämras under natten

2.
Akutbesök
Pat kommer som planerad,
smärtor är bättre dock fortfarande
kvar. Har kräks 4 gånger under
dagen och mår fortfarande illa.
Inga buksmärtor. Ultraljud visar en
lågekogen förändring
(hemangiom?). Kontrastförstärkt
UL rekommenderas. Ingen tecken
på kolecystit eller gallsten. Kraftig
förhöjda leverprover sedan igår.
Kirurgbakjour konsulteras som
bedömmer orsak i en mesicinsk
påverkan. Patient ska återkommer
till kirugin för nya prover imorgon

3.
Återbesök
Patient lämnar nya leverprover på
kirurgin. ASAT och ALAT har
sjunkit och LPK är lite förhjöt. Pat
mår bättre, ingen kräkning. Remiss
till VC skrevs för uppföjlning av
levervärde.

EKG tas inte om.
Man blir vilseledd av att man
misstänker att kräkts blod på
röntgen.

EKG tas inte om.
Man förstår ej att tolka
labbproverna rätt.
Kirurgin tar ingen kontakt med
medicin gällande leverprover
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Inga bakomliggande
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Övertro på siffror och
datorsvar (EKG).
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Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Rutin om att ta om EKG
saknas

Insatser för att öka
teamkänsla.

Utbilda SSK och
USK ang EKG.

Ny rutin: Ta med EKG i
basparametrar som ska tas om
efter 20 min

Ingen
kommunikation
mellan medicin och
kirurgienheterna

Kommunikation &
information
Kommunikationsbrist

Akutläkare som
primärjour till medicin
och kirurgi

Dag 40

Patient remitteras till
akuten från VC pga ST
höjning. Nedsatt VKfunktion. Hjärtinfarkt
diagnoistiseras och
patienten har en bestående
svårt hjärtsvikt

