KB5440500
Natt 23:50

Förutsättning: Patienten kallar på ambulans då
hen har plötslig debut av andningsbesvär och
medicinerna hjälper inte. När ambulans kommer
på plats finner de en gråblek patient, lite nedsatt
i sitt medvetande. Syremättnad 40%, klagar över
smärta i epigastriet som strålar ut mot ryggen.
EKG skickas till HIA/ Sjukhus A som hänvisar till
sjukhus B. Avtransport till sjukhus som Prio. 1
dvs mycket brådskande
Ankomst EKG sjukhus B visar djupa laterala STsänkningar.På akuten sjukhus B bedöms det som
misstänkt hjärtinfarkt.

Natt 00:30

Natt

Natt 01:00- 01:30

1.
Kommer till akutmottagningen med debut
av kraftig andnöd och "fruktansvärt ont" i
bröstet. Ankomst EKG ÖS visar djupa
laterala ST- sänkningar.På akuten ÖS
bedöms det som misstänkt hjärtinfarkt.
Patienten transporteras till IVA

2.
Patienten inkom med grav
respirationssvikt. Får CPAP på
akutmottagningen och förbättras. Tas
därefter omedelbart till IVA för fortsatt
CPAP- behandling och utredning. Man går
vidare med TNT som visar 600 samt EKG
som visar såväl ST- höjning som STsänkning. Kontakt tas med ansvarig
kardiolog på sjukhus B, vilken ordinerar
full AKS- behandling.

3.
Medicin- jour blir konsulterad per telefon av narkosläkare
runt 01:00- 01:30. Förfrågan om medicin- jouren kan göra
ett UCG, då patienten hade kommit pga. andfåddhet och
patienten hade CPAP- behandling på misstanke om
lungödem. Medicin - jouren var upptagen med annan akut
patient på HIA. Medicin - jouren informerades om att
patienten inte hade någon bröstsmärta men var andfådd och
fick då behandling som vid lungödem, då patienten hade
kliniska tecken till detta. Medicin - jouren fick beskrivet att
EKG visade ganska generella ST- sänkningar över precordiet
men inte några ST- höjningar. På erhållen information fanns
inte någon anledning av att göra en akut
koronarintervention då medicin- jouren bedömde att detta
var en NSTEMI med st- sänkningar och att patienten erhållit
behandling och var smärtfri

EKG som skickas från ambulansen till sjukhus för
bedömning sparas inte, då systemen töms vid
uppdateringar. Omdirigeras till annat sjukhus i
staden med hänvisning till PM och
upptagningsområde. Detta är svårt att klarlägga i
efterhand.

Kommunikation &
information
Bakomliggande orsak.
Brister i kommunikationen
inom och mellan vårdgivare

Åtgärdsförslag; Säkerställande av
kommunikation inom och mellan
vårdgivare och sjukhus.

Bakomliggande orsak; Diskussion uppstår om händelsen
någon vecka senare och aktuell tre- jour eftergranskar EKG
taget 02.22 som enligt journaltext visar inferior SThöjningsinfarkt. Den informationen lämnades inte till trejour. EKG visar st- höjning och eventuellt infarkt.

Kommunikation &
information
Bakomliggande orsak.
Brister i kommunikationen
inom och mellan vårdgivare

Åtgärdsförslag: Säkerställande
av kommunikation inom och
mellan vårdgivare och sjukhus.

Dag 3
Tid för händelse

4.
Påföljande morgon överförs patienten i ambulans till sjukhus A för
koronarangiografi, man finner då en grav III- kärlssjukdom.
Komplikationer uppstår i efterförloppet till operationsförsöket,
patientens liv står inte att rädda och avlider efter ett par dagars
intensiv behandling. Om anestesijour gjort en korrekt EKG- tolkning
på natten och identifierat ST- lyften eller om medicinjour varit mer
aktiv i uppföljning av patienten på IVA hade man möjligen beslutat
att transportera patienten till sjukhus A redan under natten. Vid
coronarangiografi följande morgon upptäcktes grav III- kärlssjuka.

Vårdskada; Patienten avled i
komplikationerna till
operationsförsöket och det är
osannolikt att utfallet blivit annorlunda
om angiografin genomförts tidigare.
Sannolikt var det snarast av värde att
patientens tillstånd stabiliserades på
sjukhus B innan överflytt.

