KB9225302
Tid för händelse

Patient vårdas på avdelning på
grund av komplikationer till
lillhjärnsblödning. Immobiliserad.
Väger 42 kg och är 157 cm lång.

2017- 11- 20

2018- 05- 02

2018- 05- 03

2018- 05- 07

1.
Patient kommer till
avdelning efter vård på
intensivvårdsavdelning.
Anteckning görs i
journalsystemet.
Fallriskbedömning inte
dokumenterad.

2.
Omvårdnad inför natten görs med kuddar mellan armar
och ben samt bakom rygg. Patienten läggs på vänster
sida med ansiktet mot dörren för att personalen ska
kunna ha uppsikt över trachen. Grindarna fälls upp och
sängen sätts i lågt läge.
Patienten hittas liggandes på golvet på höger sida om
sängen kl 23:30.

3.
Patienten flyttas
tillbaka till sängen.
Grindskydd sätts på.
Sjuksköterska
kontaktar
neurokirurgjouren
som ordinerar tät
tillsyn under natten.
Incidentrapport
skrivs.

4.
Patienten blir
medvetandesänkt
och opereras akut
för intrakraniell
blödning som följd
av fallet. Anhörig
kontaktas efter
operation.

Patienten var
immobiliserad varpå
hen inte ansågs utgöra
någon fallrisk.

Hur kunde patienten
falla ur sängen,
trots vidtagna
åtgärder?

Vid hostattacker
och/ eller yttre
stimuli kan
spasticitet utlösas
hos patienten,
speciellt i höger ben
och vänster axel,
vilket
dokumenterats av
fysioterapeut.

Kommunikation & information
Fysioterapeut kommunicerar via
anteckningar,vilket kan göra att
fullständig information inte når
omvårdnadspersonal i realtid.
Misstanke finns att
omvårdnadspersonal inte visste hur
spasticiteten kunde påverka patientens
rörlighet.
Fysioterapeut deltar på ronden vid
behov för patienter som vårdas över
lång tid för att ge helhetsbild av
patientens motoriska funktionsnivå.

Anhörig blir inte
informerad före
operation, trots att
hen bett om att bli
uppringd när som
på dygnet om
operation sker.

Anhörig blir inte
informerad om
fallincidenten, trots
att hen bett om att
bli uppringd när
som på dygnet om
något händer.

Intensivvårdssäng vald. Motordriven decubitusmadrass
mot trycksår ger ett högre läge i förhållande till
grindarna än en standardmadrass. Madrassens underlag
har låg friktion för att underlätta omvårdnad. Gap mellan
grindarna där patienten kan komma igenom.

Tid för händelse

Patienten är kliniskt
stabil och i sitt
normala tillstånd
under natten.
Läkare ringer inte
anhörig då
operationen skedde
urakut.

Total medicinsk bild för att motverka
tryckskador och kunna sköta omvårdnaden
på bästa sätt ger val av säng och
madrass.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Fallriskbedömning är inte dokumenterad enligt
rutin.
Avsaknad av information till närstående och
anhöriga.

Fallriskbedömning och
fallriskplan på samtliga
patienter fortlöpande under
vårdtiden - SUs rutin

Viktigt att
respektera anhörigs
önskemål om att få
information, även
om tiden på dygnet
anses olämplig.
Vårdavdelning
fastställer hur detta
ska följas.

Sjuksköterska vill
inte störa anhörig
mitt i natten då
patienten inte
verkade tagit skada
av fallet.

Teknik, utrustning & apparatur
Korrekt utrustning använd.
Kombinationen intensivvårdssäng,
decubitusmadrass och patientrörelse
gör det möjligt att falla ur sängen.

Vårdavdelning undersöker
fallriskprevention vid
kombination spasicitet och
intensivvårdsäng.

Patienten har förvärrad
funktionsnedsättning
och är ej kontaktbar.

