KB1252120
DAG 1
Torsdag

Söker akuten pga
buksmärta

Dag 1
Torsdag eftermiddag

Dag 1
Torsdag 23 tiden

DAG 2
Fredag

DAG 3- 4
Lördag/ Sön

DAG 5
Måndag

DAG 6
Tisdag

1.
AKUTEN- KIRURG/
ORTOPEDI
Bedöms av kirurg. CT buk
beställs för att utesluta akut
kirurgiskt åtgärd och
rappoteras över till kirurgjour
som får ta ställning efter CT
svar.

2.
AKUTEN- MEDICIN
Patient flyttas till medicinaktuen.
Enligt medicinjours anteckning:
- CT buk på kirurg/ ort akuten har
visat pyelonefrit
(njurbäckensinflammation) samt
lätt hydronefros (vidgning av
njurbäckent) med misstanke om
distal uretärhinder och bedöms
som afebril pyelonefrit.
- enligt rapport från kirurgjour
ingen åtgärd och ingen uppföljning
avvseende misstanke om distal
uretärhinder.

3.
MEDICINAVD.
Läggs in för observation över
natten (med tanke på
patientens övriga sjukdomar
samt den kraftiga buksmärtan).
Patienten försämras med
stigande CRP.

4.
MEDICINAVD.
snål urinproduktion.
Utveckling av feber.
Utveckling av akut njursvikt

6.
MEDICINAVD.
Urologbedömning, behov
av stent för att avlasta
höger njure, opereras
därefter med stent.

- CRP 202
- Krea 122

Dag 4
- Feber 38,5
- CRP 384
- Krea 236

5.
MEDICINAVD.
Hög krea, kraftligt stigande
CRP
Bedöms ha akut njursvikt,
kontat med urolog.
Första kontakt med
urologkonsult idag vid 14 tiden
- behöver stent om inte krea
förbättras nästa dag. Fastande
från midnatt ifall det blir stent
inläggning.

-

Temp 37,7
Krea 89
CRP 55
Kalium 5,3
LPK 12,3

Det saknas dokumentation av
kirurgjour på kirurg/ ort aktuten om
sin bedömning efter CT buk.

- Ingen omvärdering av
medicin angående misstänkt
distal uretärhinder.
- Ingen kontakt med kirurg/
urolog vid försämringen.

Dag 3
- Feber 38,7

- Ingen omvärdering av
medicin angående misstänkt
distal uretärhinder.
- Ingen kontakt med kirurg/
urolog vid försämringen.

- CRP 340
- Krea 268
- Sen kontakt med urolog på
dagen daganteckning 13:48

- Medicin har fullt förtrående för kirurgjours bedömning på akuten och
uteslutar kirurgisk orsak till försämringen?
- Medicin tittar huvudsakligen på potentiella medicinska orsaker till
försämringen pga multisjuklighet samt kirurgjours bedömning?
- Rond på helgen; kan ha varit många som ska rondas per läkare,
eventeull tidsbrist, försvårar möjligheten för rondande läkare att ha en
helhetssynsätt på patientens hela sjukdomspanorama hos multisjuka?
- Komplicerad multisjuk patienten, svårbedömt om potentiell orsak till
försämringen; medicinskt eller kirurgiskt?
- Bristfällig kunskap om konsult med urolog och urologiska
arbetsmetoder?

Saknas dokumentation av kirurgjour:
Kan bero på flera saker dock går ej att
undersöka vidare:
- Mänskliga faktorn, glömde att
diktera/ dokumentera om sitt beslut?
- Bristfällig kännedom om rutiner?

- CRP 326
- Krea 257

Sen kontakt med urolog på dagen
pga:
- Avdelningsspecifik rondrutiner på
medicinavdelning, kan ha påverkat tid
för kontakt med urolog?
- Ronden kan ha dragits ut på tiden
då det var en måndag efter helgen,
ledde till sen kontakt med urolog?
- Mycket att göra efter ronden,
placering av patientens åtgärder på
"att göra" listan?
- Om patienten rondades efter lunch
skulle det orsakat en sen kontakt?

Kommunikation & information

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Omgivning & organisation

Utbildning & kompetens

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Bristande följsamhet om rutiner för
dokumentation

Saknas dokumentation av
kirurgjour
Saknad omvärdering av medicin
vid försämring

Saknad omvärdering av medicin vid
försämring

Bristfällig kompetens om urologiska
bedömnings- och arbetsmetoder inom
medicin.

Rondtider på medicinavdelning leder
till förseningar i kontakt med konsulter

Säkerställa dokumentation av läkare
när patient avslutas inom ett område
inkl. bedömning/ beslutsfattande kring
patientens vård genom att exempelvis
- Se över att det finns fungerande
rutiner för diktering/ dokumentation
och att säkerställa att de är kända av
personal med god följsamhet.

Rutin för dokumentation för
patientens plan inklusive muntlig
rapport.

Långsiktigt:
- Särksilda platser för komplexa
multisjuka där hela
sjukdomspanorama tas hänsyn till;
gränsöverskridande tänk.
- Patientansvarig läkare för komplexa,
multisjuka.
- Förmeddela en kultur där man ser till
helheten för varje patient, har en god
samverkan och lätt för att konsultera
andra kompetenser.

Utbildning i urologiska bedömnings
och arbetsmetoder; vid misstanke om
avstängt pyelit.

Se över rondrutiner, prioriteringsordning
vid rond.

DAG 7
Onsdag

DAG 8
Torsdag

DAG 9
Fredag

DAG 11
Söndag

DAG 12
Måndag

DAG 13
Tisdag

DAG 14
Onsdag

7.
MEDICINAVD.
Pågående kraftig infektion
och njurssvikt.
Förbättrad CRP och krea
(eventuellt felvärde pga
pågående TPN). Även
kontakt med infektionsjour.

8.
MEDICINAVD.
Kirurgkonsult. Behov av
pyelostomi, ej möjligt att
göra idag.
Skriver remiss till kirurg för
övertag.
Sjunkande CRP och Krea

9.
MEDICINAVD +
SJUKHUS 2
Enl. urolog behov av pkateter. Opererats med
p- kateter på Sjukhus 2
på dag 9.

10.
KIRURGISKAVD.
Försämras ytterligare.
MIG larm. Läggs in på
IVA.

11.
IVA
Läggs in på IVA. Afebril.
Hög CRP och krea
(tendens sjunkande).
Saknar urin- och
odlingssvar från dag 4

12.
IVA
Pågående infektioner.
Konstaterad
svampsepsis

13.
MEDICINAVD.
Flyttas till
medcinavdelning

- CRP 292
- Krea 245
- Feber 38,1.

- CRP 231
- Krea 199

Åter till Sjukhus 1 dag
10. Läggs in på
kirurgisk avdelning

*Ny blod och- urin odling.

Saknar odlingssvar/ Sen
preliminärsvar till blododling
tagit dag 4

- CRP 282
- Krea 282

1) Papperssvar på remiss, risk att
svaren kommer bort.
2) Vårdats på flera sjukhus och
vårdavdelningar, svaren fallit
mellan stolarna.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Teknik, utrustning &
apparatur

Bristfällig rutin för hantering
av provsvar

Bristfällig system för
hantering av provsvar

Kortsiktig åtgärd:
Säkerställa rutin vid
mottaggande av
odlingssvar

Långsiktig åtgärd:
Elektronisk svarshantering
för provsvar

* fått odlingssvar från pkateter
Flyttas för 5:e gången;
vårdats på sammanlagt
5 vårdavdelningar och
på 2 olika sjukhus under
15 dagars vårdtid.

- Multisjuk patient, bred
sjukdomspanorama. Behov av
medicin- och kirurgisk kompetens
växelvis under vårdtillfället.
- Behövde opereras på annat
sjukhus pga ej tillgång till kirurgisk
operation på aktuell sjukhus

Omgivning & organisation
Bristfällig helhetssyn på patientens
sjukdomspanorama

Se tidigare åtgärdsförslag under
omgivning och organisation (under
punk 3,4 i grafen)

Dag 15
Torsdag

Patient avlider
Multiorgansvikt till
följd av sepsis

