KB8695303
141111

11/ 11 kl 10.20

9.30

12/ 11 kl 7- 12

Ca kl 13

Inkommer till akuten med
ambulans efter oklart fall i
hemmet. Legat på golvet flera
dygn. Kraftigt nedsatt
allmäntillstånd, vaken.
Sparsam sjukhistoria

1.
Hög prio. Undersöks av
läkare 1 inom 10 min.
Förhöjda infektionsparametrar. Hög
andningsfrekvens.
Oklar anledning till
patientens fall dehydrering? sepsis?

2.
Läkare 2 och 3 träffar
patient på rond. Beslut om
fortsatt beh enligt plan
(vätska och antibiotika)
Förhöjt värde på CK och
Myoglobin. Fortsatt dåliga
värden på vitala parametrar

3.
Fortsatt vård av
patienten. Är
ordinerad kontroll av
vital parametrar
varannan timme

4.
Patienten hittas
avliden i sängen.

Misstanke om
hjärtsjukdom uteblir

Ev hjärtsjukdom
veriferas inte med
EKG

EKG- undersökning
uteblir i amb/ triaget/
akuten

EKG ordineras inte

Utebliven åtgärd efter
patologiska provsvar

Patienten har inga
bröstsmärtor eller
andra symtom på
hjärtsjukdom

Tid för händelse

Kontroller av vital
parametrar uteblir
efter kl 7.45

Förhöjda värden
(CK och myoglobin)
bedöms bero på
trycksår

Usk 1 och 2 har ej
uppfattat att det ska
tas kontroller
varannan timme

Utebliven
uppföljning efter
rond

Värden är för "låga"
för att misstänka
hjärtinfarkt

"Rörigt" på
rapporten kring
denna patient

Ssk upptagen med
vårdplaneringsmöte
efter ronden

Patient är bedömd
enligt ESS 53
(ospecifik sjukdom),
där EKG ej finns
med

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Bristande
tillämpning av
rutiner gällande byte
av ESS

Bristande rutin/
praxis att överväga
EKG vid förhöjt CK
och myoglobin

Åtgärdsförslag
Införa arbetssätt där
patienter bedömda
utifrån ESS 53 ska
byta ESS om annat
tillstånd verifieras på
akuten

Åtgärdsförslag
Införa arbetssätt att
överväga EKG och
Tropinserie när det
finns en patient med
dåligt allmäntillstånd
och samtidigt tecken
på rabdomyolys

Kommunikation &
information

Kommunikation &
information

Bristande
informationsöverföring

Otydlig
arbetsfördelning

Åtgärdsförslag
Säkerställa att
informationsöverföring sker
systematiskt och tydligt ex
SBAR, visualisera på tavla

Åtgärdsförslag
Säkerställa att rutin
följs gällande
efterrondsrapport

Åtgärdsförslag
Säkerställa
kommunikationen,
så att alla vet vem
som gör vad

Avlider till följd av
hjärtinfarkt och
cirkulationssvikt med
vätska i lungsäckarna

