1003 KB4849628
Kl.21.36

Ambulans larmas och hämtar en patient
som efter tidigare hjärtinfarkt behandlas
med koagulationshämmande läkemedel.
Symtom var hastigt insättande yrsel,
illamående, kräkningar,kraftig huvudvärk
och svettningar.

larmtid 21.36

22.30

1003 23:35

23:46

10104 00.06

Ej känt kronologisk
beskrivina

Ej känd

1.
I ambulansen är
patienten mycket
slö eller oklar initialt
även tappat
medvetandet
(bedöms RLS 3).
Övergår till slö eller
oklar(RLS 2) Rosslig
andning (agonal),
blek samt domning i
tunga. Får syrgas.

2.
På akuten blir
patienten sämre
och bedöms initialt
RLS 3- 4. Blodtryck,
puls och syre mäts
två gånger, med
halvtimmes
mellanrum. En
bedömning av
neurologstatus
utförs. Fortsatt
behandling med
syrgas. Patienten
sugs i luftvägarna
och läggs i sidoläge,
vilket gör att
andingen förbättras.
Läkemedel ges
intravenöst, oklart
vad. Patienten blir
sämre och bedöms
initialt RLS 3- 4

3.
På akuten Läk 1.
Undersöker
patienten som
upplevs lite slö.
Remiss skickas till
CT (Skiktröntgen)
för att utesluta
hjärnblödning och
blodpropp. Remiss
anländer till rtg

4.
CT- hjärna och
halskärl utförs.
Ingen felhändelse

5.
Utlåtande skrivs av
extern vårdgivare
(radiolog 1).
Utlåtandet beskriver
inga förändringar.

6.
Klinisk neurologisk
undersökning utförs
av läk.1. Kliniska
fynd som talar för
blodpropp i
hjärnstammen
konstateras

7.
Misstanken om
basilaris trombos
blev starkare över
tid relaterat till de
kliniska fynden.
Ingen felhändelse

Ingen Felhändelse

Ingen Felhändelse

Felhändelse:
Basilaristrombos
missades att
diagnostiseras.

Ingen felhändelse

Ingen Fehändelse.

Orsak okänd. Kan
eventuellt vara
sällsynt
förekommande
diagnos.

Ingen ytterligare
radiolog såg på
bilderna.

Dubbelgranskning
ligger ej i rutinen.

Bifynd: På grund av
handskrivna
dokument där
handstil är svår att
tyda är uppgifterna
svåra att tolka.

Åtgärdsförslag.
Införa digitala
dokumentationssystem.

Omgivning &
organisation
Bakomliggande
orsak. Ingen
Dubbelgranskning

Åtgärdsförslag.
Krav på
dubbelgranskning
vid upphandling av
externt bolag.

Utbildning och
kompetens.
Är ev en
Bakomliggande
orsak

Åtgärdsförslag.
Utvärdering av
aktuell radiolog som
under tiden gått i
ålderspension.(Är
startad av
företaget.)

Ej känt

Ej känd

Tid för händelse

11.00

Tid för händelse

1004Tid för
händelse 10.49

11.38

8.
Läkare 1 kontaktar
Neurologen på
Universitetssjukhuse
t. Läkaren uppger
patologiska
neurologiska fynd
samt brist på
radiologiska fynd.

9.
Patienten blir inlagd
för observation på
inrådan av
Universitetssjukhuse
ts neurolog. Rådet
ges att avvakta för
att eventuellt se
symtom på
hjärnstamsichemi.
eller göra MRhjärna. En möjlig
differentialdiagnos
kan vara epilepsi.

10.
Vid morgonronden
noteras tydlig
hjärnstamssymtoma
tologi av läk.2.
Ingen felhändelse

11.

12.
Läkare 2 kontaktar
Universitetssjukhuse
ts neurolog
Ingen felhändelse

13.
Ny CT hjärna utförs
på inrådan av
universitetssjukhuset
s Neurolog.
Svårvärderad när
det gäller bakre
skallgropen. Ingen
säker demarkering
visas. Beslut tas att
patienten ska
transporteras till
Universitetssjukhuse
t.

14.
Patienten
transporteras till
universitetssjukhuse
t för fortsatt
behandling.
Ingen felhändelse

Ingen felhändelse

Ingen felhändelse

Bifynd.

Kommunikation och
Information.
Bakomliggande
orsak. Rutin för
kontakt med
neurologklinik på
universitetssjukhus
vid aktuell
symtombild saknas.

Åtgärdsförslag.
Skapa rutin för
kontakt med
neurolog på
Universitetsklinik vid
den aktuella
symtombilden.

Radiolog 2 blir
kontaktad av
behandlande läkare
2 för en "second
opinion" pga av de
kliniska symtomen.
Eftergranskning av
tidigare DT halskärl
visar
basilaristrombos
med eventuellt
partiellt flöde.
Ingen felhändelse

Ingen felhändelse

1004 tid okänd

Patienten får sin trombos(blodpropp)
borttagen på Universitetssjukhuset

