Opererad spinal stenos, meningit missades initialt postoperativt
KB4220019
Dag 1

Dag 2 fm

Dag 2 em

Dag 2 kl. 21.00

Dag 2

Dag 2

Dag 3

Dag 3

Patient (pat) opererad
för en spinal stenos på
privatklinik.

1.
Pat skrivs ut till
hemmet på
förmiddagen.

2.
På eftermiddagen
ringer pat till
privatkliniken pga
smärta i ländryggen,
illamående, yrsel
och feber >38.
Privatkliniken
beställer ambulans
för återinlägging

3.
Sjuksköterska på
ambulans kontaktar
privatkliniken, pat är
mycket dålig med
nackstelhet. Triage
orange i ambulans.
Beslut tas om att
pat ska åka till
akutmottagning
(AKOM) på sjukhus
1 efter samråd med
specialist ortopedi
där.

4.
Pat anländer till
sjukhus 1 och
stannar där i 10 min
innan hen
transporteras till sjh
2
Pat blir nekad vård
av ssk 1 på sjukhus
1 efter kontakt med
husjour ortopedi

5.
Pat blir
transporterad till
(AKOM) på sjukhus
2 där hen får akut
vård för eventuell
infektion

6.
Pat blir åter
transporterad
tillbaka till sjukhus
1 för fortsatt
behandling på
vårdavdelning
Fördröjd dignos och
behandling av
hjärhinneinflammation

7.
Pat överflyttas till
intensivvårdsavdelning på
sjukhus 1

Specialist ortopedi
meddelar inte AKOM
på sjukhus 1 att det
kommer en patient
som lovats
direktinläggning.

Av okänd anledning
får inte AKOM
vetskap om aktuell
patient

Ssk 1 kontaktar
husjouren för att
kontrollera uppgifter
om pat.

Husjour ort är den
man kontaktar när
ortoped pat
kommer till AKOM.
Husjouren har inte
möjlighet att
bedömma pat på
flera tim.

Husjour upptagen,
hänvisar till sjukus 2

Kommunikation &
information
Brister i
kommunikation
mellan jourer
(ortopedi) och
AKOM gällande
akuta patienter som
skall läggas in direkt
på avdelning

Ortopedi och AKOM
skapar rutin för
direktinläggning av
patient via AKOM till
ortopedavdelning

Ssk 1 triagerar inte
pat och upptäcker
inte hens allvarliga
tillstånd

Ssk 1 är fokuserad
på att hen är en
ortopedpat och skall
till sjukus 2

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Brister i rutin,
kommunikation ang
direktinläggning av
pat till ortoped avd

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Brister i triagering
och dokumentation

Revidera rutin
"Hänvisning av
patient från AKOM.
Tillägg till rutinen
upprättas

Ssk AKOM bör alltid
ta hänsyn till
tidigare triagering
av
ambulanspersonal
och dokumentera i
akutjournalen enligt
befintlig rutin

Ssk 1 på sjukhus 1
har ej bedömt pat
medicinska tillstånd
utan uppfattar att
patienten söker för
ryggproblem

Fördröjd behandling av
hjärnhinneinflammation som
leder till ett resttillstånd i form
av hjärntrötthet och förlängd
vårdtid.

