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Patient söker akuten
efter fem dagars feber
och frossa.

17:45

19:50

1.
Ankommer akuten
med ambulans
triagerad som röd
medicinpatient
(högsta prioritet).

2.
Läkarundersökning på
Akuten och beslut om
inläggning pga
sepsismisstanke
Ansvarig
vårdavdelningsläkarefår
ej kännedom om
patienten.

08:30

3.
Ankommer
vårdavdelning
Ansvarig
vårdavdelningsläkarefår
ej kännedom om
patienten.

4.
Patienten övervaks
Bristfällig dokumenterad
övervakning och
uppföljning av
patientens
vitalparametrar.

5.
Erhåller
vätskebehandling
Ingen
dokumenterad
uppföljning på given
behandling under
natten

Patienten uppvisar
ett dokumenterat
närmast opåverkat
allmäntillstånd trots
sviktande i vitala
parametrar.
Akutläkaren
rapporterar ej
inläggning av
patienten till den
kollega som är
avdelningsansvarig
läkare (husjour).

Finns ingen
standard eller mall
för vilka patienter
som skall rapportas
läkare till läkare.

Ansvarig läkare är ej
fysiskt på
avdelningen.

Vårdpersonal
informerar ej jouren
om inläggningen

På jourtid ansvar
Husjouren för
flertalet avdelningar
samt flera
funktioner i rollen
som Medicinjour.

Avdelningspersonal
informerar ej jouren
rutinmässigt om alla
inläggningar

Svårigheter för
vårdpersonal att
sålla bland patienter
på avdelningen.

Kommunikation &
information
Bristande
kommunikation

Översyn av rutin
gällande rapportering
mellan inläggningsläkare
på akuten och ansvarig
vårdavdelningsläkare/
husjour.

Omgivning &
organisation
Arbetsbeskrivning
för Husjour saknas.

Upprättande av
arbetsbeskrivning
för
husjoursfunktionen

Utbildning &
kompetens
Hög
personalomsättning
och bristande
erfarenhet av att
identifiera svåra
sjukdomsförlopp
som sepsis.

Fortsatt arbete med
att utforma
beslutsstöd för
medarbetarna på
vårdavdelningen
gällande vanligt
förekommande
sjukdomstillstånd.

6.
Uppvisar vid
morgonkontroller
upplevd försämrad
andning, mycket
dålig urinproduktion
samt försämrade
blodprover

Behandlingens effekt
på patientens vitala
funktioner ej
dokumenterad

Avdelningsläkare får
under natten ej
kännedom om
patientens sviktande
blodtryck.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Rutin angående
NEWS har ej följts

Säkerställa
informationsspridning
och kontinuerlig
utbildning i
patientsäkerhetsfrågor
genom fortsatt arbete i
verksamhetens
patientsäkerhetsgrupp.

Upptäckt försämrad
patient resulterar
inte i en
läkarbedömning
utav patienten

Telefonsamtal
mellan sjuksköterska
och läkarjour leder
ej till åtgärd.

Inga dokumenterade
blodtryckskontroller
under natten.

Rutin för att på ett
strukturerat och
objektivt sätt följa,
bedöma samt sätta
in åtgärder baserat
på patientens
vitalparametrar
(NEWS) har ej
följts.

Information och
utbildning till
medarbetare om
vikten av att följa
rutin för att
strukturerat och
standardiserat mäta
vitalparametrar
samt att följa dess
kopplade åtgärder
(NEWS).

7.
Flyttas på morgonen
av dagpersonal till
avdelning med
högre vårdnivå och
fåtalet timmar
senare till
intensivvården

Patientens
sparsamma
urinproduktion
under natten, trots
stora mängder
vätska, upptäcks ej.

Teknik, utrustning &
apparatur
Otillräckligt digitalt
stöd för
domunentation av
vitalparametrar.

Införa teknisk
stödfunktion via en
app, vilket
möjliggör för
medarbetarna att
journalföra
vitalparametrar
"bedside" på
vårdrummet.

Läkaren uppfattar
samtalet som en
allmän undran om
ett specifikt
blodprov och inte
kopplat till någon
patient.

Kommunikation &
information
Bristande
kommunikation

Strukturerade
utbildningsinsatser/
workshops för
medarbetarna i
kommunikation
enligt SBAR.

7 oktober
05:15

Patienten avlider

