KB1930902
Tid för händelse

Man i 65- årsåldern med
progredierande aortaaneurysm.
Tidgare sjukdomar:
mitralisinsufficiens, hypertension,
viss alkoholöverkonsumtion

Tid för händelse
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Tid för händelse

1.
Preop utredning/
bedömning

2.
Förberedelsefas

3.
Peroperativt
Sklerotisk kärlvägg
Teknisk svårt att komma ner i lilla bäckenet
Blödning vena iliaca vä
Ökat behov av inotropt stöd
Laktatstegring
Utdraget förlopp

Hur får operatör/
anestesi gemensam
bild av patientens
förmåga att
genomgå op och val
av operationsmetod utifrån det?

Narkosläkare och
operatör hade olika
bild av hur sjuk
patienten var.

Kärlkirurgens
bedömning var att
öppen kirurgi var att
föredra om inte
cardio/ pulminella
förutsättningar
talade mot detta.

Narkosläkarens
bedöming
grundades på vald
operationsmetod
(öppen kirurgi).
Diskuterades inte
alternativ
operationsmetod.

Patienten hade
uppfattat att EVAR
skulle göras, inte
öppen kirurgi.

Patienten ges
mycket muntlig
information vid
mottagningsbesöket. Oklart hur
patienten mottagit/
uppfattat
informationen.

Skriftlig
patientinformation
gällande aortakirurgi
inaktuell/ används
inte. Oklart om det
lämnades till
patienten i aktuellt
fall.

Sambedömningsmöte kärlkirurg/
narkos inför op görs
inte.

Bristande kommunikation under operationen gällande patientens tillstånd.
Operatörer och narkosteamet hade inte samma bild.

Enligt befintlig rutin för WHOs checklista är det
anestesisköterskan som ska initiera time out efter 2 timmars
optid med upprepning var annan timme så länge
operationen pågår. Time out gjordes enligt rutin
inledningsvis.

Anestesiläkare och anestesisköterska upplevde sig ha
kontinuerlig kommunikation men efter kl 13.30 är time out
inte dokumenterat och det är oklart hur mycket operatörerna
har involverats i avstämningarna. Operatörerna uppger att
de inte uppfattade patientens status som alarmerande.

Anestesipersonalen har
många samtidiga
arbetsuppgifter vid
denna typ av operation.
Patientens tillstånd
krävde många åtgärder.

Patientens tillstånd
upplevdes inte
tillräckligt alarmerande
för att "dra i
nödbromsen", att göra
det är inte en vanlig
åtgärd.

Operatörerna
fokuserade på
operationsgenomförandet. Anestesiteamets
kommunikation nådde
inte fram till
operatörerna.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Kommunikation &
information

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Kommunikation &
information

Kommunikation &
information

Praxis för
narkosläkarbedömning/ mottagning/
sambedömning saknas
för svårare sjuka
patienter/ stora
operativa ingrepp.

Muntlig information
till patienten
kompletterades inte
med skriftlig
information vid
beslut om operation.

Ansvaret att initiera
"time out" ligger på en
funktion som har
mycket att göra under
öppen aortakirurgi vilket
kan göra att "time out"
riskerar att missas.

Patientens tillstånd
kommuncerades inte
tillräckligt tydligt mellan
narkosteam och
operatör. Kritiska lägen
under operationen
sambedömdes inte.

Anestesimedarbetare
upplever att det i vissa
situationer är svårt att nå
fram med information till
operatörer. Det ges inte
alltid feed back eller svar på
given information.

Inför en formaliserad
sambedömning preop
narkos/ kärlkirurg för
patienter som ska
genomgå öppen
aortakirurgi. Testa och
implementera
arbetssättet om bra
utfall.

Revidera infobroschyrer
om aortakirurgi och
säkerställ att det alltid
lämnas ut skriftlig info
som komplement till
muntlig info till patienter
som sätts på
operationsväntelista.

Se över om annan
funktion kan delegeras
att hålla reda på tiden
och initiera time out,
särskilt vid ansträngda
lägen.

Överväg en extra
avstämning efter
avstängning/ clamping
av aorta innan
aneurysm- säcken
öppnas.

Arbeta för att skapa en
medvetenhet och kultur där
alla på operationssalen kan
ställa frågor och frågor
mottas. Upprepa frågan om
inget svar fås (överväg
teamträning på KTC).

Det genomförs inget
stort antal öppna aortaoperationer.
Enligt analysteamets
bedömning finns en
inbyggd rutin för att
garantera tillgång till
tillräcklig kompetens
omfattande alla
involverade
yrkeskategorier vid
denna typ av kirurgi.

Det finns inte
dokumeterat att
avslutning gjorts
enligt WHOs
checklista. Tydliga
postop ordinationer
är dokumenterade i
fritext.

Patienten fördes
direkt efter op till
IVA för fortsatt vård
p.g.a. sitt tillstånd.

Inga bakomliggande
orsaker identifierade

Inga bakomliggande
orsaker identifierade
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4.
Postop IVA fram till
kl. 24

5.
Postop IVA 24- 02

6.
Patienten avlider
01.50. Anhöriga på
plats.

7.
Nästa dag

Kommunikation
Gemensamma
bedömningar
Stöd för
omvärdering

Narkosprimärjour
var i princip
närvarande hos
patienten hela tiden.
Narkos- bakjour och
kärljour tillkallades
för att bedöma
patienten då trycket
inte stabiliserades
trots inotropa
läkemedel.

Blodtrycket sjunker
igen
Blodtransfusion ges
Kommunikation
anestesijour/
kirurgjour

Narkosjouren
kontaktar kärljouren
per telefon. Olika
uppfattning av hur
man bedömde
situationen.

Kärljouren har inte
uppfattat allvaret i
situationen.
Kirurgisk bedömning
gjord av en av
operatörerna vilket
kan ha påverkat.
Övriga operatörer
kontaktades inte.
Man borde i detta
läge tänkt CT vilket
kunnat identifiera
blödning.

Kärljouren
kontaktades inte om
beslut kring åtgärd

Narkosjouren
uppfattade inte
respons från kärljour
vid tidigare
telefonsamtal.

Kulturfråga kring
patienter som
vårdas på IVA. Hur
fungerar samarbetet
moderklinik/ IVA?

Då samtalet
avslutades hade
man olika bild av
allvaret i situationen
och ingen alternativ
plan.

Kommunikation & information
Inte tillräckligt tydlig kommunikation
narkosjour/ kärljour. Vid avslut av
kommunikation måste man vara
överens om en gemensam
behandlingsplan med alternativa
lösningar beroende på situationens
utveckling (plan a och plan b).

Kommunikationen narkosjour/
kärljour måste vara mycket
tydlig och utmynna i en
gemensam plan (SBAR). Var
och en måste förmedla sin
expertis och vara lyhörd för
motpartens. Ställ vid behov
följdfrågor.

Lyft i lämpliga forum
vikten av bra och tydlig
kommunikation där
aktuell händelse kan
användas som exempel
på förbättringsområden.

Huvudoperatören
informeras om
dödsfallet
Kommunikation

Ansvarig kärljour
ska kontaktas då
patienten avlider.

Tid för händelse

Obduktion visar att patienten
hade lungödem och blödning
(6 l blod i buken)

