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2.
Utlokaliserad till ortopedi på annan utbudsort för fortsatt
vård av buksmärtor [eg laxerande] och vårdplanering.

85årig patient kommer
in akut med ambulans
efter flera dagar med
låga buksmärtor

1.
Ankomstprover "övre buk" tas.
Läkare försöker flera timmar under kvällen få
hem patient men patient behöver pga
hemsituationen vårdplaneras. Patient blir
därför inskriven, sk social inläggning och
placeras på Kirurgisk akutvårdsavdelning.
Felhändelse
Initial riskbedömning för fall vid inskrivning
slutenvård: Nej, enligt klinisk bedömning inte
risk för fall.

3.
Patient är uppe och går utanför sin sal på
natten. Nattpersonal märker det först när
patienten ropar på hjälp liggandes på golvet
utanför salen.
Tagen baskontroll och mental status test
enligt rikshöft, 6p.
Felhändelse
Patienten tar sig upp och ut ur rummet,
faller och hamnar på rygg. Medger ont i vä
höft och benet ser utåtroterat ut.
Patienten som i hemmet använder rullstol till
stor del är inte identifierad som högriskperson
för fall.

4.
Omvårdnad och
smärtlindring inför
operation av höft.
Operation höft
inom 48 timmar.

Sedan tidigare hjärtoch kärlsjukdomar och
smärtproblematik.

Orsak (Varför?/ Därför att)
Detta är felaktigt då en person som använder
rollatur och rullstol i hemmet är högrisk för fall.
Dock kom hon in med ambulans och flyttades i
säng.

Rent kirurgiskt är det rätt patient att utlokalisera med tanke
på lätt behandling och vårdplaneringsbehov för fortsatt hjälp
i hemmet.
Felhändelse
Flytta en äldre skör patient med tidigare ångest och
orosproblematik .

Orsak (Varför?/ Därför att)
Patienten får en negativ påverkan rent
kognitivt med stress och oro av flytten till
nya lokaler och ny personal.

Orsak (Varför?/ Därför att)
Anhörig märkte personlighetsförändring vid
besök på avdelning. Den
personlighetsförändringen är svår för personal
att upptäcka som inte vet hur patienten varit
tidigare.

Utbildning & kompetens
Bakomliggande orsak
Bristande kompetens alternativt bristande
tid för att göra en grundligare klinisk
blick/ bedömning och
informationssökning ang patientens
tillstånd.
Information och dialog om riskfaktorer
vid fallrisksbedömning.

Omgivning & organisation
Bakomliggande orsak
Platsbrist på rätt vårdavdelning krävde att
man flyttade patienter på medicinska grunder.

Arbeta för att upprätthålla fastställda antal
platser inom de olika vårdavdelningarna

Orsak (Varför?/ Därför att)
Ingen ny riskbedömning ang fall gjord vid
mottagnade på ny mottagning utan gick
på tidigare gjord. Gick på information från
överrapportering och journalfört från
tidigare vårdavdelning.

Orsak (Varför?/ Därför att)
Litar på tidigare bedömning.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Bakomliggande orsak Har haft
som rutin att följa tidigare
gjorda riskbedömningar

Ändra rutin till att göra en ny
riskbedömning när patienter skrivs
in på avdelningen och inte gå på
tidigare gjord.

Öka användandet av tex
"larmmattor" för att höra när
riskidentifierade personer för fall
sätter ner fötterna på golvet.

+3d till + 8dagar

5.
Omvårdnad och medicinsk behandling för att
återhämta sig efter operation. På grund av
sjukdomshistorik var kroppen för svag för en så
hög påfrestning som operationen innebar.
Felhändelse

+12 dagar

Palliativt skede
Avlider stilla på morgonen.
Terminal dödsorsak hjärtinfarkt som var en följd av
förmaksflimmer.
Patienten var pga hjärt- och kärlsjukdomar skör och svag och
kroppen klarade inte en stor höftoperation trots rätt medicinsk
vård och omvårdnad.
Analysteamet ser ingen medicinsk felbehandling eller att
utfallet av händelsen hade kunnat varit undvikbart efter
höftoperation.

