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Dag 1

Läkare kontaktas av Neonatalavdelningen på
regionsjukhuset då de vill skicka över ett barn
hemmahörande i vårt område som fötts i v 25.
Barnet är i v 30+6 och har ännu inte kommit
upp i v 32 (sjukhusets gräns), men är stabilt och
mår bra. Barnet har en öppetstående ductus och
behandlas med Diuril 50 mg/ ml (klortiazid) med
dosen 0,3 mlx2. Detta läkemedel ges på licens
och finns inte på mottagande sjukhus.

Dag 2 kväll

Dag 3

Dag 1- 15

1.
Barnet anländer och har med sig
några doser Diuril (klortiazid).
Bakjour tar rapport och skriver in
läkemedelsordination från
regionsjukhus och planerar
åtgärder. Primärjour gör
inskrivningsanteckningen senare
under kvällen utan att ha
undersökt barnet

2.
Barnet sätts på
Hydroklortiazid 15 mg/
kapsel då Klortiazid inte
finns på sjukhuset. Den
ordinerade dosen är 1
kapsel x 2.

3.
Läkemedlet pilas
(ordineras) vid rond
under två veckor av
flera läkare
Felhändelse
Upptäcks inte att
dosen är för hög

Otillräcklig kunskap
då Diuril inte
används på
sjukhuset

Kliniken skall skriva
licens för Diuril så
samma läkemedel
ges som på
regionsjukhus

Diskussion med
regionsjukhus att
skicka med fler
doser

Felhändelse
För hög dos av
läkemedlet

Trodde att klortiazid
och hydroklortiazid
var samma sak (dvs.
innehöll samma
substans)

Läkemedlet används
sällan på sjukhuset

Licenspeparat - inte
registrerat
läkemedel i Sverige

APL- läkemedel

Utbildning &
kompetens
Otillräcklig kunskap
var information kan
hämtas

Utbildning &
kompetens
Otillräcklig kunskap
om vätskedrivande
läkemedel

Utbildning för samtliga
läkare var
läkemedelsinformation
finns att hämta

Dag 16

Måste försäkra sig
om att det är
samma preparat

Nytt PM för
vätskedrivande
medicin skall skrivas

Händelsens utfall
Upptäcks att läkemedlet getts i 10 ggr för hög dos och
ny korrekt ordination görs.
Barnet har inte visat några tecken vare sig fysiskt eller
labmässigt på att det mått dåligt under de dryga två
veckor när den för höga dosen getts. Barnet har inte
tagit skada av felbehandlingen.

Saknas vana att
kontrollräkna när
kollega satt in
läkemedel

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Litar på att kollegor
satt in rätt dos

Dosen ska alltid
kontrolleras vid
pilning

Stöd till förskrivare med information om
indikation och dos samt rimlighetstabell.
De regiongemensamma
läkemedelsinstruktionerna integreras i
journalsystemet hösten 2018.

