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On 180822

Sö 180826

Sö 180826

Ti 180828

Väs frisk patient i
40- årsåldern.
Smärta i höger axel
sedan några dagar
tillbaka efter att ha
lyft tungt

1.
Söker hos läkare 1 på hälsocentralen. Undersöks
kliniskt. Inget trauma i anamnesen. Viss
rörelseinskränkning. Får injektion med
lokalanestetika (Lidocain 10 ml) och därefter kortison
(Lederspan 1 ml) subakromialt enlig "Axelinakonceptet". Injektionen föregås av tvätt med en
spritsudd. Enligt läkare 1 hanteras läkemedel och
spruta/ kanyl aseptiskt.

2.
Söker hos
primärvårdsjourläkare pga
utebliven bättring av
smärtan i axeln. Vilovärk ffa
på natten. Vidareremitteras
via röntgen av axel och
därefter till ortopedläkare
på sjukhusets
akutmottagning. Får med
sig smärtstillande tabletter.

3.
Besök på akutmottagning. Undersöks av läkare
2 från enhet 1. Smärtan ej bättre efter
kortisoninjektionen på hälsocentralen. Ingen
feber eller allmänpåverkan. Misstanke om
subskapularismyalgi. Smärtlindring med NSAID
och Citodon. Ej kunnat ta Citodon pga
illamående. Recept på Tradolan.
Rekommenderas söka sjukgymnast via
hälsocentralen; får inbokad tid som senare
avbokas av patienten då smärtan är för svår.
Röntgen; smärre förkalkningar subakromiellt.
Avstår från att spruta ytterligare kortison då man
har sprutat i området via hälsocentralen.

4.
Besök på sjukhusets akutmottagning pga utebliven
förbättring. Bedöms av läkare 3 från enhet 1. Inläggning för
misstänkt septisk artrit alt kalkaxel. Infektionskonsult råder
till intravenös antibiotika efter punktat. CRP 122, LPK 11,4
och neutrofila 9,0; går inte att utesluta septisk artrit. Läk 3
försöker sticka i axeln utan att kunna få ut någon vätska.
Rundodlas (urin- , blod- och NPH) på akutmottagningen.
Läk 3 diskuterar med senior kollega - observerar över
natten, styr handläggning efter nya blodprover med
blodstatus, CRP, njurprover imorgon. Ställningstagande till
ultraljud med punktat o/ e spolning på operation.

Får recept på antiinflammatoriskt/ smärtstillande
läkemedel (Pronaxen). Hänvisas till Sjukgymnast.
Ingen felhändelse identifierad, finns passager som
diskuteras

Inga blodprover tas för att utesluta infektion i
axeln
Bifynd: Saknas
dokumentation gällande
mängd kortison som
injicerades

Läkare 1 utförde injektionen
så som det lärs ut enligt
Axelina- konceptet.
Indikationen bedöms vara
korrekt.

Evidens angående
hur huddesinfektion
skall ske saknas

Patienten var stabil i vitalparametrar
och misstanken om infektion fanns
men var låg

Provtagning på samtliga patienter med
muskel/ ledsmärta som söker akut är
ej rutin.

Patienten instrueras att söka åter vid
försämring eller utebliven förbättring.

Inga bakomliggande orsaker
identifierade

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Uppgifter om hur huddesinfektion skall ske
skiljer sig mellan Vårdhandbok och
utbildningskonceptet Axelina. Enhetliga
riktlinjer saknas.
Samverkan gällande indikationer och metod
saknas

- Initiera projektgrupp för att klargöra gemensamma rutiner
gällande led/ lednära injektioner samt ledpunktion; samverkan
mellan Vårdhygien, Infektion, Ortopedi, Primärvård och
Reumatologi
- Säkerställa att adekvat och regelbunden utbildning gällande led/
lednära injektion hålls för läkare inom berörda verksamheter
- Säkerställa enhetliga rutiner inom Region Västerbotten vid led/
lednära injektion
gällande dokumentation
gällande god aseptik för att minimera risken för infektion

Utbildning & kompetens
Infektion är en känd (men ovanlig)
komplikation vid led(nära) injektioner,
incidens omkring 1:10 000

Återföring av fallet till personal
på berörda enheter för att bidra
till lärande och minska risken
för återupprepning

Bifynd: I anteckning av läkare
3 från 28/ 8 saknas
dokumentation angående att
man försökt punktera vid
axeln, men enligt enhet 2:s
journal beskrivs att
punktionsförsök gjorts.

Det går inte att utifrån
tillgängliga uppgifter att
klarlägga om
punktionsförsöket bidragit
till infektionen

Enligt läkare 7 möjligt
att det kan ha varit en
bursit som senare
utvecklades till en
artrit

Ti 180828 - On 180829

Fr 180831

Fr 180907

Må 180910

180910- 180924

5.
Inneliggande på vårdavd 1, enhet 1. Ultraljud
höger axelled visar liten mängd vätska höger
bicepssena, ingen ökad mängd vätska i led eller
bursa subacromialis. Ingen punktion görs.
Observation samt upprepad provtagning.
Bedömning av läkare 4; med tanke på att labb
har vänt spontant utan antibiotika; talar mer för
akut kalkaxel än infektion. LPK 11,4 - 9,1. CRP
122 - 152. Temp 37,2. Smärta och stelhet i
axeln, ingen påverkan på allmäntillståndet.
Utskrives till hemmet (läkare 4) med uppföljande
provtagning och återbesök. Infektiös
artritmisstanke avskrivs men viss misstanke
kvarstår.

6.
Återbesök på mottagning enhet 1, läkare
4; LPK sjunkit ytterligare. CRP har sjukit
till 60. Röntgen visar kalkaxelbild och
ultraljud är extremt inkonklusivt.
Misstanke om en utveckling av en frusen
skuldra. Patienten får allmän information.
Uppföljning hos axelspecialist om 2
veckor planeras. Smärtlindring upplevs
otillräcklig, dubblar OxyContindosen till
10 milligram x 2 i uttrappande dos.

7.
Besök på hälsocentralen,
läkare 1. Förvärrad smärta
och rörelseinskränkning i
axeln. Smärtlindringen
kompletteras med Saroten.
Rekommenderas att åka in
akut under helgen om feber
eller frossa tilkommer.

8.
Besök på hälsocetral för uppföljande provtagning.
Stigande infektionsparametrar. Patienten och
läkare 1 upplever att diagnos frusen skuldra inte
stämmer. Via läkare 1 med akutremiss till
sjukhusets akutmottagning, enhet 1.

9.
Inneliggande på vårdavd 1.
14/ 9 Axelpunktion och spolning utförs
atroskopiskt på operation med segt varliknande utbyte. Odling från punktion den 10/
10 visar växt av staph aureus. Blododling
visar växt av staph aureus i 4/ 4 flaskor. Sätts
in på intravenöst antibiotika. Regelbunden
kontakt med infektionsläkare. Transesofagalt
och transtorakalt hjärteko ua. MRT 13/ 10
visar abscess/ artrit. Blododlas 1 vecka efter
inkomst, då ingen växt. Smärtlindring kan
trappas ned. Antibiotika intravenöst sätts ut
24/ 9 och patienten övergår till peroral
behandling i 14 dagar. Med tanke på
leverstegring följs provtagning 2 gånger per
vecka. Provsvar följs upp via sjuksköterska på
mottagning på enhet 1.

Ingen felhändese identifierad

Ingen felhändelse identifierad, finns passager
som diskuteras

Infektionskonsults initiala råd följdes ej
och ingen ytterligare konsultation gjordes
innan utskrivning

Med facit i hand: Det går inte att utesluta
att annan handläggning med tidigare
insatt antibiotika hade kunnat minska den
omfattande infektion med påföljande
brosk- och bendestruktion som utvecklats
i axel- och överarmsskelett

Inget nytt försök till
ledpunktion för
diagnostik görs

Infektionsvärden (LPK)
på blodprover hade
blivit bättre och
handläggningen
bedömdes som korrekt
av läkare 4

Atypisk kliniks bild och
svårfångad diagnos

Utbildning & kompetens
Komplicerat fall med svåra
difrentialdiagnostiska
överväganden.

Lyfta patientfallet och
septisk artrit i axel
generellt på enhet 1:s M
& M- genomgång

Bedöms av läkare från enhet 1 på
akutmottagningen. Smärta och inskränkt rörlighet
i hö axel. LPK: 12.1, CRP: 203, ingen feber (med
maxdos Paracetamol samt Naproxen). Ökad
hjärtfrekvens. Provtages och rundodlas. Remiss
för ultraljud med punktion skrivs men finns ej rtg
jour som utför det under jourtid varför punktion
görs utan ultraljud. Kontakt med
infektionsläkarjour som rekommenderar
konsultation vid behov eller vid
antibiotikainsättning. Inläggs på vårdavd 1 för
vidare utredning och smärtlindring vb.

Må 181001

Ti 181002 - On 181003

On 181003- Fr 181012

To 181018

Ti 181113

Må 181119

10.
Besök på hälsocentral för
blodprovstagning.
Patienten bokar själv in tid
hos läkare då ett av
insticken efter artroskopin
är mer svullet och
ömmande. Undersöks av
läkare 5. Kontakt tas med
enhet 1, läkare 6. Får
akutbesök inbokat till
nästa dag.

11.
Återinläggning på vårdavd 1
pga terapisvikt (att infektionen
blivit försämrad trots
tabelttbehandling med
antibiotika). Sätts in
intravenös antibiotika. Relativt
opåverkad smärtmässigt, vill
ej ha OxyContin. SR och CRP
är något sjunkande. Enhet 2
tar över patientansvaret, men
patienten vårdas fysiskt kvar
på vårdavd 1

12.
Inneliggande på vårdavd 1 (som "satellitpatient") med enhet 2 som
ansvarig. Smärtor från höger axel och begränsad rörlighet. Smärtlindring
med Paracetamol och vid behov Naproxen. Allmäntillstånd måttligt sänkt,
men inte septisk. Odlingar från blodet vid inkomsten ingen växt.
Behandling med intravenös antibiotika. Sjunkande CRP.
4/ 10 Op med spolning + revidering av synovial hö axelled. Odlingar
peroperativt: djupa; ingen växt, ytliga/ hudbiopsi; fynd av Micrococcus och
koagulasnegativa stafylokocker i sparsam mängd.
5/ 10 MR uttalad destruktion av ledbrosk, inflammation i rotatorkuff,
möjligen kvarvarande cm- stor abscess under spuraspinatus muskel,
kortikal bendestruktion i ledkula och ödem som vid osteit i övre delen av
humerus. Misstänkt abscess inne i axelleden i omslagsveck medialt under
supraspinatus; borde vara dränerad och spolad. Ingen vidare operativ
åtgärd beslutas under vårdtiden.
8/ 10 PICC- line på grund av långvarig iv antibiotikabeh.
Intravenös behandling med antibiotika två veckor postoperativt. Därefter
antibiotikatablettbehandling i minst tre månader. Sista dygnen mindre värk,
smärtlindrad med Paracetamol. Ansvarig läkare 7. Axelinfektionen bedöms
av läkare 7 och läkare 2 som vårdskada/ vårdrelaterad infektion orsakad
av kortisoninjektionen. Patienten informeras. Avvikelser skrivs.

13.
Uppföljande MRT
utförs

14.
Återbesök hos
läkare 7. Inskränkt
funktion i axeln. Kan
komma att behövas
axelprotes i
framtiden.

15.
PICC- line dras,
färdigbeh med ivantibiotika och
provtagning ej
längre intensiv.
Fortsatt behov av
tablettbehandling
med antibiotika

Dec 2018

Komplicerad septisk artrit i höger axel
orsakad av Stafylococcus aureus,
sekundärt till injektionsbehandling/
punktion i/ nära leden. Har drabbats av en
vårdskada. Trots intravenös
antibiotikabehandling och operation,
sviktat på peroral behandling och krävt
återinläggning för ny operation och
intravenös antibiotika. Förutom septisk
artrit även framträdande lednära
abscesser och destruktion av ledbrosk
samt osteomyelit i humerus
(överarmsbenet). Lång sjukskrivning och
sannolikt problematiskt att återgå till
befintliga arbetsuppgifter. Bestående
funktionsnedsättning i axeln. Framtida
behov av axelprotes kan ej uteslutas i
nuläget.

