KB2076632
180313 kl. 13.30

Patient som är
desorienterad utan
bröstsmärta eller
huvudvärk.
Ambulans
tillkallas.

180313 kl. 14:56- 15:30

180313 kl. 15:54

180313 kl. 18.40

180313 kl. 22:17

180313 kl. 23:42

180314 kl. 00:03

1.
Ambulanssjuksköterska
triagerar patienten och
symtomen talar för
misstänkt stroke. Mellan
15.00 - 15.30
konsulteras
neurologjour på
hemmasjukhuset
angående processen
"Hjärnvägen".

2.
Ambulansen
ankommer till akuten
och
ambulanssjuksköterska
rapporterar till
sjuksköterska i
vårdteam medicin att
patienten enligt RETTS
är prio gul med koden
"stroke som inte
uppfyller kriterier för
stroke- larm".

3.
TIllsyn sker av
sjuksköterska.
Patienten väntar
fortfarande på en
första
läkarbedömning.

4.
Läkare 1 träffar
patienten och
bedömer att
patienten har en
begynnande
demens eller TGA.

5.
Läkare 1 remitterar patienten till
Datortomografi hjärna.Slutgiltigt
svar från denna kl. 23.42 där det
framgår att det inte förelåg någon
blödning.

Fördröjd tid innan
läkarbedöming.

Neurologjour
kontaktades inte.
Patienten handlades
inte som en
misstänkt stroke.

6.
Patienten utskriven till hemmet
efter genomförd
Datortomografi, då läkare 1 vid
genomgång av journal
registrerade att patienten haft
många episoder med yrsel och
en konstig känsla som han haft
svårt att beskriva.

Neurologjour avböjer
processen "Hjärnvägen"

Kriterier i process
stroke/ tia ger stort
utrymme för att utesluta
många patienter med
potentiellt allvarliga
tillstånd

Beslut har inte
dokumenterats i
patientens journal.

Patientens symtom var
ovanliga och rymdes inte
inom processen
"Hjärnvägen"

Det är högsäsong
för influensa och
stor brist på
vårdplater på
sjukhuset

Många sjuka patienter
söker sig till akuten. Mellan
kl 16- 18 befinner sig 3540 patienter samtidigt i det
aktuella vårdteamet.

Utbildning & kompetens
Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Riktlinjer anger idag
inte att
neurologjour ska
dokumentera sin
bedömning i
patientjournal.

Patienten hade ovanliga
symtom vilket gjorde
tillståndet svårbedömt.

Inkluderingskriterier till
processen "Hjärnvägen"
kan misstolkas.

Översyn av
processriktlinjer när
det gäller
neurologjours
dokumentationsskyldighet. Enligt
patientdatalagen
ska neurologjours
bedömning
dokumenteras i
patientens journal.

Översyn av arbetssätt
på akuten, samt skapa
och implementera rutin
för akuta
undersökningar som
inte inkluderas i någon
process.

Se över kriterierna i
processen "Hjärnvägen".
Förtydliga hur de ska
användas samt beakta
ställningstagande till
differentialdiagnostik och
utifrån detta arbete, skapa
och implementera rutin för
akuta undersökningar som
inte inkluderas i processen
"Hjärnvägen" alternativt
processen "Rädda
hjärnan".

Medicinsk
bedömning att
patienten verkade
återställd och
fungerade normalt.
Patienten kunde
även läsa utan
besvär.

Säkerställa att kunskap om
rutiner vid handläggning och
ställningstagande vid stroke/
tia- misstanke finns hos alla
läkare som tjänstgör i jourlinjen
(medicin, neurolog och
akuten)

Kontinuerlig utbildning
av läkare som
bemannar
neurologjouren

Patienten lades inte in för
observation.
Ytterligare eller andra
röntgenologiska
undersökningar genomfördes
inte
Undviker att konsultera
neurologjour, det uppfattas
besvärande
Inte tolkat
symtomen som en
TIA.

Neurologjouren bemannas av
medicinjouren, ingen neurologjour. Vid
behov tas kontakt med med
medicinbakjour i första hand och
neurologjour på annat sjukhus i andra
hand.

Omgivning &
organisation
Sjukhuset har inte
kapacitet att hantera de
stora variationer i behov
av vårdplatser under
högsäsong när
influensa infaller.
Resurser i form av
personal och vårdplatser inte räcker till.

Mer resurser av
både personal
och vårdplatser
under de
perioder trycket
är som störst på
sjukhuset.

Kommunikation &
information
Hög beslastning och
otillräcklig bemanning
skapar ett stressat klimat.

Diskussion med
neurologjour angående hur
tagna beslut påverkar
helheten.

Bedömning att inget
nytt i patientens
tillstånd tillkommit
sedan förra
vårdtillfället.

Omgivning & organisation
Hög belastning och
otillräcklig bemanning
skapar ett stressat klimat.

Översyn av
Neurologklinikens
organisation.

Kommunikation &
information
Uppfattas som
besvärande.

Samtal mellan
Verksamhetschefer
och chefläkare
angående
bemötandekultur.

Samtal med
berörda i
jourlinjen
angående
bemötandekultur.

180314 kl. 15:00

180314 kl. 15:40

180314 kl. 16:27

180314 kl. 18:00

1.
Patienten kom hem
under natten. Har nu
kvarstående
symtom med viss
försämring.
Ambulans tillkallas.

8.
Ambulanspersonal
klassificerade
patienten med kod
53, dvs ospecifik
sjukdom.

9.
Patient ankommer till akutmottagningen och
rapporteras över till
mottagande sjuksköterska.
Vid ankomst är patienten
vaken, stundtals adekvat
men ger visst förvirrat intryck,
pratar osammanhängande
och kämpar för att få fram
orden. Förnekar smärta.
Patienten inväntar
läkarbedömning.

10.
Läkare 2 lägger in
patienten för observation.
Kontakt ska tas dagen efter
med neurolog för en
ordentlig neurologisk
bedömning.

Patienten upplever
sig inte lyssnad på.

Patienten handlades
inte som en
misstänkt stroke.

Ambulanspersonalen hade
förhandsinformation om att
patienten varit inne på
sjukhuset dagen innan och
man då inte kunnat
kontatera något annat än
misstänkt demens eller
TGA.

Patienten hade nyligen
blivit undersökt och
bedömd av läkare
dagen innan.
Ambulanspersonal
ifrågasatte inte tidigare
bedömning.

Utbildning & kompetens

Utbildning & kompetens

Patienter ska bemötas förutsättningslöst
oberoende av vad som är känt om patienten
tidigare.

Bristfällig följdsamhet till kriterier för att
starta processen "Hjärnvägen".

Diskussioner i berörd arbetsgrupp angående
bemötande av patient som frekvent söker vård
(mångåkare), samt utbildningsinsatser utifrån dessa
diskussioner.

Kontinuerlig undervisning och träning för att processen
"Hjärnvägen" ska bli implementerad och känd i hela
verksamheten.

Läkare ringde inte
neurolog. Patienten
handlades inte enligt
processriktlinje stroke/ tia.

180316

Fördröjd
diagnos och
behandling,
vilket medfört
ökat lidande
och ökad
vårdtid.

