KB911485
Tid för händelse
Dag1

Patienten ramlar i hemmet och får smärta
i båda höfterna, mest uttalat i vänster
höft. Slätröntgen visar ingen fraktur. Tre
dagar senare får patienten mer smärta i
vänster höft varför magnetröntgen utförs.
Magnetröntgen visar på en genomgående
höftledsfraktur på vänster sida. Fallet
diskuteras på röntgenronden och beslut
tas om att operera frakturen med DHSplatta. (Dynamic Hip Screw, platt- och
skruv implantat till höftled för
sammanfogning av benfragment )

Ovanlig
operationsmetod vid
höftledsfraktur.

Tid för händelse
Dag 7

Tid för händelse
Dag 8

Tid för händelse
Dag 10

1.
Patienten opereras med sluten reposition av vänster höftled,
DHS- platta sätts in. Operationssalen förbereds med
informationsplansch för DHS- platta. Läkaren är ensam
operatör. Under operationen uppstår vissa svårigheter med att
få DHS- plattan på plats. Läkaren får knacka hårt för att få fast
skruven. Sköterskan gör läkaren uppmärksam på att använda
planschen frågar också om de ska tillkalla bakjour.
Genomlysning görs efter avslutad operation med fokus på DHSplattan och inte på glidskruven.

1.
Sedvanlig röntgen
efter operationen
visar att skruven helt
släppt från plattan
och ligger till hälften
inne i bäckenet.

2.
Reoperation med
ingång både från
buken och vänster
höft. Borttagaden av
DHS- platta. Vid
operationen kunde
ingen skada
upptäckas på organ
eller kärlstruktur i
bäckenet.

Felhändelse
Läkaren tar bort skruvförlängaren DHS- skruv ett moment för
tidigt vilket gör att glidplattan inte passar in mot glidskruven.
Läkaren fortsätter att knacka på skruven trots att det kärvar. Det
upptäcks inte under operationen att skruven pressas ut genom
höftledsgropen i bäckenet.
Genomlysning görs inte av hela frakturen och hela DHS- plattan
visualiserades inte efter operationens slut. Under operationen
används inte den informationsplansch som finns på salen.
Bakjour tillkallas inte.

Läkaren inte
uppmärksam på att
genomlysning ska
göras på hela
frakturen och hela
DHS- platta.

Handhavandefel vid
insättning av DHSplatta.

Läkaren lyssnar inte
på
operationssköterska
ns råd.

Händelsens utfall:
Patienten kommer för
återbesök 15 dagar senare.
Har ingen smärta har avlastat
vänster ben helt. Har haft hjälp
av personal på korttidsboendet
med mobilisering. Nytt
återbesök ytterligare tre veckor
senare. Frakturen nu helt läkt
och patienten får belasta fullt.
Patienten åter till
korttidsboende för
rehabilitering.

Läkaren var inte
tillräckligt förberedd
vad gäller
operationsmetod
och material.

Kommunikation &
information

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Bristande kunskap

Bristande
kommunikation
mellan
yrkeskategorier.

Bristande rutiner vid
säkerställande av
operatörs
kompetens

Förenklad tillgång till
manualer på
operationssalen. Ex
projicera på väggen.

Skapa
förutsättningar för
en kultur som
uppmuntrar till att
fråga och lyssna till
varandra oavsett
yrkeskategori.

Överläkare
säkerställa att
operatören har den
kompetens som
krävs.

Utbildning &
kompetens

Ha manualen på
datorn så att man
kan följa de olika
ingreppen via
manualen.
DePuy Synthes
(namnet på
företaget som har
manualerna)

Tid för händelse
Dag 15

Operatör ska se till
att vara uppdaterad
på den
operationsmetod
och det material
som ska användas.

Gå med erfaren
kollega innan man
tar sig an ny
operationsmetod.

