KB2483620
dag 1 05:01

En 2- föderska inkommer
med värkar och
vattenavgång i v. 37+1.
14:40 föds barnet Apgar 910- 10

Dag 1 19:15

Dag 2

Dag 2

Dag 3

Dag 5

dag 6

1.
Skrivs in på BB. Modern
uppger att hon vill åka hem
nästa dag. Är omföderska med
litet barn hemma. Information
ges på engelska och en
broschyr med
utskrivningsinformation på
arabiska lämnas

2.
Barnläkarundersökning.Enligt
föräldrarna uppmärksammar
barnläkaren att barnet är lite
gult och säger att det är
normalt. Om detta står inget i
journalen och läkaren säger, vid
förfrågan, att barnet inte var
gult. Där är enbart noterat att
barnet har en mongolfläck.
Konversation genomförs på
engelska.

3.
Barnmorskan har utskrivningssamtal
på engelska. Hon påpekar vikten av att
barnet äter, sover, kissar, bajsar, är
rosgt och hur man observerar om
barnet är gult. Påpekar att barnet inte
skall vara gult samt att modern ska
höra av sig om hon har frågor. Visar
på telefonnummer i broschyren.
Koordinatorn ordnar tid till BBVIH på
barnets 5:e dag för kontroll och PKUprov.

4.
BB- Vård i Hemmet.
Barnmorska läser journaler
och ringer upp patienter
som gått hem föregående
dag. När hon kommer till
den aktuella modern läggs
journalen åt sidan utan
uppringning.

5.
Barnet äter inte och vill
bara sova, är gult och drar
huvudet bakåt. Föräldrarna
ringer 1177, men får inte
svar.
Felhändelse
Föräldrarna kontaktar inte
BB när barnet är gult mm

Felhändelse
Barnmorskan ringer inte upp
familjen

Föräldrarna försöker ringa
1177

6.
Barn och föräldrar kommer på
planerat återbesök BB- Vård i
Hemmet. Vid ankomst konstateras
att barnet är mycket gult, slött
och böjer huvudet bakåt. Bilirubin
visar 640 mmol/ l. Föräldrarna
uppger att barnet ätit dåligt i två
dagar och inte alls dagen före
besöket. Barnet har också legat
med huvudet bakåtböjt och velat
sova.

Felhändelse
Föräldrarna missuppfattar
läkaren och tror att det är
normalt om barnet blir gult

Felhändelse
Använder sig inte av tolk

Felhändelse

Föräldrar talar dålig
engelska och
svenska

Uppfattar att
modern förstår
engelska

Barnmorskan har
uppfattat att hon
inte ska ringa

Hon hade ordnat återbesökstid
som k- barnmorska kvällen
innan och då uppfattat att hon
inte skulle ringa modern

Tror det är normalt
att barnet är gult

Har tid till återbesök Har uppfattat att
dagen efter
läkaren sagt att det
är normalt om
barnet blir gult

Modern är
omföderska med
litet barn hemma

Kommunikation &
information
Språkförbistring

Familjer ska inte gå
på tidig hemgång
om man misstänker
att familjen inte
förstår

Använda sig av
teach- back för att
säkerställa att
familjen förstått
informationen

Vet inte vart de ska
ringa

Har inte förstått att
det kan vara farligt

Kommunikation &
information
Uppfattat att behovet inte
finns. K- barnmorskan har
uppfattat att
kvällsbarnmorskanhaft
tolksamtal, men har inte
själv läst journal

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Inte följt rutin att
ringa upp patient
dagen efter
hemgång

Ska alltid ringa och
ha ett uppföljande
samtal

Följa rutin att ringa
och använda tolk

Kommunikation &
information
Har inte förstått
informationen

Använda BiliCheck
Använda sig av
innan tidig hemgång teach- back för att
säkerställa att
familjen förstått
informationen

Dag 6

Händelsens utfall
Barnet läggs in på nyföddhetsavdelningen, intensivljusbehandling påbörjas och
blodbyte görs. därefter förs barnet över till Regionvård för fortsatt behandling.
Under vårdtiden får barnet kramper.
Dag 10
MR- hjärna visar skada i centrala ganglier, förenligt med kärnikteris.
Dag 17
Barnet förs över från regionvård till hemsjukhuset.
Dag 24
Barnet skrivs ut. Ammar fritt och ökar fint i vikt. Mår bra. Inga kramper, men strår
på krampmedicin. Skall följas hos barnneurolog samt neomottagningen enligt det
nationella vårdprogrammet. Remiss skrivs för hörselundersökning samt till
barnhabiliteringen.

