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Patient i 60årsåldern.
Överviktig.
Hypertoni, ångest
och depression,
förtidspensionerad.
Har under det
senaste halvåret
tilltagande
andfåddhet och
trötthet.

1.
Inkommer på larm till akutmottagningen
(Medicin) med ambulans efter att ha svimmat
utanför sin bostad. Träffar specialistläkare.
Patienten är andfådd vid ankomst och
dokumenterad saturation varierar mellan 8890% med O2 tillförsel. Enligt journal har
andfåddhet och trötthet tilltagit senaste
halvåret. Blodtryck som mäts och
dokumenteras varierar från 83/ 52 till 120/ 90,
puls ca 94, ProBNP 3186. RTG pulm som
genomförs är väsentligen ua. Patienten är
fåordig och svår att få anamnes från.
Läkarens bedömning enligt journalanteckning
är tillfällig försämring i patientens kroniska
tillstånd? Hjärtsvikt? Huvuddiagnos, dyspné.
Remiss skickas till VC för uppföljning av
patientens hjärtsvikt. I remissen framgår att
svimningen tolkas som vasovagal. Innan
hemgång prioriteras patienten "röd" utifrån
vitalparametrar men nedprioriteras till "gul"
efter bedömning av läkare.

2.
Kommer till akutmottagningen
efter att ha svimmat på
toaletten och ådragit sig en
skada i knäet.
Träffar AT läkare. Knäet
röntgas, ua, den djupa
sårskadan sutureras. Patienten
anger att allmäntillståndet
försämrats och har svimmat
upprepade tillfällen under
sommaren. Har inte fått någon
tid på VC ännu men framstår
vid aktuellt besök välmående
och relativt opåverkad av
sårskadan. AT läkaren tillfrågar
medicinjour angående
patientens mående och får till
svar att planerad uppföljning på
VC gäller.

3.
Telefonkontakt med
sjuksköterska på
vuxenpsykiatrins
mottagning för
telefonuppföljning.
Psykiska måendet
stabilt. Patienten
berättar om
sommarens besvär
och besök på
akutmottagning.
Anges i
anteckningen att
uppföljning planeras
på VC.

4.
Återbesök på
ortopedmottagningen för
sårkontroll. Såret
läker utan
komplikation och
patientn tycker
det gått bra i
hemmet.

5.
Inkommer med ambulans
till akutmottagningen pga
andfåddhet och yrsel,
tilltgande andningsbesvär,
illamående och kräkningar.
Ingen bröstsmärta.
Succesiv försämring
senaste året. Prioriteras
"gul" utifrån vitalparametrar
vilket innebär att patienten
skall påtittas inom ca 2
timmar och behöver inte
vara uppkopplad med
övervakningsutrustning

6.
Träffar ST läkare som prel
bedömer att patienten har
en akut njursvikt, acidos,
andningspåverkan och är
septisk. Ordinerar
lungröntgen och DT
buköversikt, genomodling.
Konsulterar med
ledningsläkare samt
infektionsjour. Antibiotika
sätts in. Planerar inläggning
på MIMA efter diskussion
med MIMA jour. Patienten
har redan pågående dropp
från ambulansen

Patienten blir plötsligt sämre i
samband med att patienten
skall dras upp på britsen för att
åstadkomma högläge för
överkroppen, larm dras och
HLR situation uppstår.
Hjärtstopp. Patienten avlider
efter en stunds försök till hjärtlungräddning.
Obduktion visar massiv
lungemboli som dödsorsak

Patienten med oklart tillstånd läggs inte in på
sjukhus för fortsatt utredning

Riskområde:
Litar på tidigare bedömning att
uppföljning skall ske i
primärvården

Riskområde:
Litar på tidigare
bedömning att
uppföljning skall ske
i primärvården

Med facit i hand:
Prover/ undersökningar för
diagnostik av en möjlig
lungemboli sker inte.

Patienten har en rad
allvarliga symtom
och avvikande
provsvar talande för
annan allvarlig
diagnos

Patienten upplevs förbättrad i sitt AT
under timmarna på akutmottgningen
och läkaren misstänker inte
lungemboli som möjlig diagnos

Det är en mycket varm sommar och
många patienter kommer in till
sjukvården med värmerelaterade
symtom

Utbildning & kompetens

Utbildning & kompetens

Omgivning & organisation

Utbildning & kompetens

Lungemboli är en svår
diagnos som kan
manifestera sig på många
inte helt tydliga sätt

Lungemboli misstänks inte och då misstanke om
diagnosen inte finns utförs inte för diagnostisering
adekvata undersökningar så som wells score, Ddimer, DT- thorax.

Vården är organiserad så att varje
specialitet utgår från sitt
ansvarsområde och därmed
avgränsar vårdinsatsen.

Lungemboli är en svår diagnos
som kan manifestera sig på
många inte helt tydliga sätt

Stärk kunskapsnivån på
enheterna, Akutmottagningen
och Medicinkliniken gällande
lungemboli. Använd denna
händelse som exempel.

Besluta om rutiner behöver tydliggöras gällande patienter som
inkommit på larm pga allvarliga symtom. Skall patienter skickas
hem eller kvarstanna på sjukhus för att möjliggöra en ytterligare
bedömning, och differentialdiagnostik av tillståndet. Använd denna
händelse som exempel och utgångspunkt

Stärk kunskapsnivån på enheterna,
Akutmottagningen och Medicinkliniken
gällande lungemboli. Använd denna
händelse som exempel.

