KB8228829
Dag 1

Patienten med yrsel och lågt
blodtryck inkommer i ambulans till
AKOM sjukhus 1 efter fall utomhus
i stentrappa

Dag 1

Dag 1

Dag 2

Dag 5

Dag 17 tom dag 37

1.
Träffar läkare 1 som
undersöker pat och
misstänker en
humerusfraktur.
Röntgen verifierar
det fyndet Läkare 1
gjorde ett
nuromuskulärt
status som
bedömdes vara ua.
Patienten erhåller
en ortos och skriv ut
till hemmet på
natten

2.
Återkommer till
AKOM på em
samma dag då
hemsituationen blivit
ohållbar. Läggs in
för smärtlindring och
mobilisering

3.
Under vårdtillfället
blir pat takykard och
får ökade smärtor
från thorax samt
smärta vid
djupandning.Remitteras för spiral- CT
som visar flail chest
med multipla
revbensfrakturer och
pneumo/
hemothorax och
emfysem samt
perifera
lungembolier

4.
Patienten flyttas till
annan specialitet på
sjukhus 2 där
opereras patienten
med en
thorakoplastik Ny
CT görs som också
visar på en
mjältskada vilken
emboliseras
profylaktiskt.

5.
Patienten skrivs ut
till sjukhus 3 för
fortsatt mobilisering.
Åter till sjukhus 1 för
operation av
humerusfrakturen,
återgår direkt efter
op till sjukhus 3 för
fortsatt mobilisering.

Felhändelse

Ingen fullständig
undersökning
gjordes.
Inga andra röntgenundersökningar än
rtg överarmen
ordinerades
Inga ytterligare
vitalparametrar tog
på AKOM

Det var uppenbart
att patienten hade
en humerusfraktur
och då gick man inte
vidare med andra
undersökningar.

Felhändelse

Felhändelse

Patienten hade en
POX på 95 i
ambulansen

Ingen ytterligare
POX mättes på
AKOM

Utbildning &
kompetens
Läkare 1 borde
beakta att det kan
finnas skador som
inte syns på
röntgen.

Komplett klinisk
undersökning av
hela patienten när
patienten kommer
till AKOM efter ett
större trauma.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Kommunikation &
information

Ingen annan
röntgenus än
röntgen överarm
gjordes

Ej följt rutin enl
RETTS att ta
vitalparametrar på
patienten

Ej konsulterat senior
kollega på AKOM
sjukhus 1

Frikostig med
röntgenundersökningar av
äldre patienter som
ramlat och skadat
sig

Följa rutinen enl
RETTS att ta
vitalparametrar på
patienter som varit
med om ett trauma

Ökad handledning/
utbildning i
traumakirurgi för nya
medarbetare

System med
ledningsläkare är
infört på AKOM för
att kunna vara extra
stöd/ resurs för
under- , AT- och
ST- läkare

Felhändelse

Förlängd sjukhus- och rehabvård och
ett långt lidande med ytterligare
operationer i efterförloppet.

