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FÖRUTSÄTTNING

Patient (pat) med
prostatacancer som
står på hormonell
behandling.

Dag 1

Dag 5

Dag 390

Dag 392

Dag 746

Dag 748

1.
Inplanerad uppföljning
på Urologmottagningen
(Urologmott) i form av
telefonsamtal med
kontaktssjuksköterska
prostatacancer (kssk pc)
Pat meddelas aktuellt
PSA- värde (9,4) och
inplaneras för ny
kontroll om 6 månader.
Pat bokas även in på
läkares mottagning för
receptförskrivning.

2.
Läkare Urologmott
skriver elektroniskt
recept.
Det
uppmärksammas ej
att pat inte står på
väntelista för
fortsatta kontroller

3.
Pat kontaktar
Urologmott
(ussk)och önskar
recept- förnyelse.
Bokas in på läkares
mottagning för
detta.

4.
Läkare Urologmott
skriver elektroniskt
recept.
Det
uppmärksammas ej
att ett drygt år har
gått sedan senaste
PSA- kontroll.

5.
Pat kontaktar telefonrådgivning
Urologmott (ussk)och önskar
receptförnyelse. Sätts upp på
läkares brevmottagning för
detta.

6.
Läkare Urologmott
skriver elektroniskt
recept.
Det
uppmärksammas ej
att det nu gått två
år sedan senaste
PSA- kontrollen.

Pat sätts ej upp på
väntelista för planerad
kontroll om 6 månader.

Läk brukar ej
kontrollera om
uppföljning finns vid
recept- förskrivning
utan förutsätter att
den som har satt
upp pat har
kontrollerat det.

Det
uppmärksammas ej
att ett drygt år har
gått sedan senaste
PSA- kontroll.

Ussk ej längre
anställd vid VO
Urologi, kan ej
intervjuas.

Kssk pc är för
närvarande ej i tjänst
och kan ej intervjuas.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Oklar bakomliggande
orsak i detta fall.
Generellt kan dock
sägas att bokning av
uppföljning som görs av
kssk är ett riskmoment.
Uppföljning som
bestäms vid
läkarkontakt men som
missas att sättas upp,
kan fångas upp av
sekreterare som skriver
diktatet. Då kssk skriver
sina journalanteckning
själv, saknas denna
säkerhetsventil här.

Inom ramen för
uppstart av Prostatacancercentrum pågår
redan ett arbete på
kliniken som
förhoppningsvis ska
innebära en säkrare och
effektivare hantering av
väntelista och
bokningar.

Det finns inga
rutiner som
beskriver att det
skulle vara läkares
ansvar vid
receptförskrivning
att kontrollera
uppföljning

Läk för närvarande
ej i tjänst på
kliniken (kan ej
intervjuas). Dock
finns det generellt
inga rutiner som
beskriver att det
skulle vara läkares
ansvar att
kontrollera
uppföljningen.

Det uppmärksammas ej att det
nu har gått 2 år sedan senaste
PSA- kontrollen.

Ussk brukar endast kontrollera
namn och dosering av tidigare
utskrivet läkemedel.
Uppföljning kontrolleras ej
såvida pat inte aktivt frågar
efter det.

Läk för närvarande
ej i tjänst på
kliniken. Dock finns
det generellt inga
rutiner som
beskriver att det
skulle vara läkares
ansvar att
kontrollera
uppföljningen.

Tiden räcker ej till för att
kontrollera att pat följs upp
enligt planerna då det ibland
inte räcker med att titta om
väntelistepost eller bokning
finns i Elvis, man behöver även
läsa journalhistorik i Melior
(patientjournal)

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Oklar
bakomliggande
orsak

Skapa skriftlig rutin för att
mottagande usk eller ssk av
receptförfrågan ska
kontrollera att
väntelistepost alternativt
bokning finns i Elvis
(patientadministrativt
system). Detta bör kunna
ske samtidigt som
receptförnyelse bokas in i
samma system.

En del pat har ingen
uppföljning i Elvis då de
följs via annan vårdinstans.
Dock sker receptförnyelse
fortfarande från
Urologmott.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Det finns ingen
rutin som beskriver
att uppföljning bör
kontrolleras vid
receptförnyelse

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Tillvägagångssätt att
patient som ej längre följs
på Urologmott, ej heller ska
få recept därifrån ej
tillräckligt känd.

Skapa skriftlig rutin
för att mottagande
usk eller ssk av
receptförfrågan ska
kontrollera att
väntelistepost
alternativt bokning
finns i Elvis. Detta
bör kunna ske
samtidigt som
receptförnyelse
bokas i samma
system.

Skapa skriftlig rutin för
tillvägagångssätt vid
receptförnyelseförfrågan
från utremitterad patient
och göra den känd

Dag 1061

Inkommer till Akut- och
olycksfalls- mottagningen med
nedsatt allmän- tillstånd,
blodbrist, oklart
infektionsfokus, njursvikt samt
avflödeshinder som tros bero
på pat:s
prostatacancersjukdom.PSA
330. Vårdas på urologisk
vårdavdelning. Tillståndet
förbättras. Skrivs ut till
korttidsboende och avlider 5
dagar senare.

