KB127245
Dag 1 kl 06.34

Barn född i gv 27+3,
aktut snitt pga
sätesläge och påverkad
CTG efter långdragen
vattenåvgång. Apgar 610- 10,
vikt 1050 g.

Tid för händelse
Dag 1 7- 9

Tid för händelse. Dag 1 9- 14

Tid för händelse
Dag 1 kl 16

Tid för händelse
Dag 3- 9

Tid för händelse
Dag 10- 49

1.
Barnet förs till
behandlingsrum av
nattssk1.
Överlämning till
dagpersonal ssk2.
Sedvanligt
omhändertagande
med andningshjälp
CPAP, navelkatetrar
insatta, prover
tagna, muntlig
ordination på dropp.
Antibiotika ej
ordinerat.
Överrapportering till
ssk3.

2.
Barnet flyttas till IVA- sal.
Antibiotika ordinerades
skrifligt. Successiv försämring,
med respiratorisk och
cirkulatorisk svikt, intuberas,
blod och plasma ges,
hjärtundersökning med
ultraljud görs.

3.
Höga
infektionsparametrar
upptäcks. Första dos
antibiotika ges.
Felhändelse: Provsvar
kontrolleras inte

4.
Positiv växt av GBS
i blodet konstateras.
Successiv
försämring avseende
tarmproblematik.
CRP normaliserades
sedan.

5.
Svårigheter med
att få fungerande
centralinfarter,CVK.
CVK byts vid sex
tillfällen på grund av
trombotisering eller
KNS sepsis. Mycket
påverkad
koagulitionsstatus
pga svåra
upprepade
infektioner,
prematuritet,
multiorgansvikt och
behov av
kontinuerligt
fämmande föremål
(CVK) i kroppen.
Trombotisering även
svårbehandlad pga
hjärnblödning

Felhändelse
Antibiotika ges inte.

Orsak Provsvaren
inte eftersökta av
medicinskt ansvariga
när barnet
försämrades

Orsak Ordinationer
inte eftersökta eller
utförda.
Orsak Sen
ordination av
antibiotika

Flera läkare
inblandade och
otydligt ansvar för
ordinationer vid
skiftbyte

SSk hade flera
arbetsuppgifter med
ytterligare ett svårt
sjukt barn samt flytt
av ett barn.

Orsak Bristfälliga
och ostrukturerade
överrapporteringar
till flera personer i
flera led.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bakomliggande
orsak: Tydliga
rutiner saknas för
enhetligt arbetssätt
mellan primärjour
och bakjour

Åtgärdsförslag Rutin för
klargörande av ansvar av
ordinationer

Omgivning &
organisation
Bakomliggande
orsak
Personalbrist gjorde
att ytterligare rum
inte kunde öppnas

Åtgärdsförslag
Säkerställa att det
alltid finns en plan
för att ordna
akutplats

Respiratorisk och
cirkulatorisk svikt.
Vidare vård
bedöms utsiktslös. Beslut
tillsammans med
läkarekonsilium och
föräldrar om
avslutande av respirator.
Patienten avlider.

Personalen var
stressad och
oerfaren.

Det fanns ingen
personal som enbart
hade ansvar för
förlossningen

Platsbrist för akut
patient.

Tid för händelse Dag 50

Ssk fick inte det
stöd och hjälp av
läkare som hon
efterfrågade när
barnet försämrades

Orsak Brist på
erfaren personal
såväl ssk som bsk
Kommunikation &
information
Bakomliggande
orsak: Tydliga
rutiner saknas för
enhetligt arbetssätt
vid överlämning och
rapportering

Åtgärdsförslag
Rutin för
överrapportering
enligt mall SBAR

Omgivning &
organisation
Bakomliggande
orsak händelsen
inträffade under en
helg när det är lägre
bemanning av läkare

Utbildning &
kompetens
Bakomliggande
orsak: Nyanställd
personal.

Åtgärdsförslag Det ska alltid finnas
en ledningsansvarig samt ssk och
usk som har förlossningssökare

Åtgärdsförslag:
Rekrytering av
personal.
Neonatalkurs för
ökad kompetens.

Åtgärdsförslag
säkerställa rätt
kompetens vid
schemaplanering.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bakomliggande
orsak: Teamarbetet
inte tillräckligt
välfungerande vid
aktuell händelse

Åtgärdsförslag Dagligen se
över teamet runt patienten
med ledningsansvarig
sjuksköterska och läkare

Åtgärdsförslag
Reflektion med
samtliga berörda
efter särskilda
händelser.

