KB2932107
Dag 1

Dag 1

Dag 3 fm

Dag 4 fm

Dag 4 em/ kväll

Dag 5 fm

Dag 5 fm

Dag 6 dag

Dag 9 ca kl 16

Patient anländer till
operation för byte
av aortaklaff

1.
3- lumen central
venkateter anläggs
komplikationsfritt via
vänster vena
subclavia

2.
Intermittent dåligt
backflöde i centrala
venkatetern.

3.
Inget backflöde i
den centrala
venkatetern.

5.
Återigen inget
backflöde i den
centrala venkatetern

Ingen åtgärd vidtas

Ingen åtgärd vidtas

4.
Får backflöde i
proximal skänkel i
centrala
venkatetern, venös
blodgas kan tas.

6.
Pleuratappas pga
pleuravätska.
Okomplicerad
pleuradräninläggning
höger sida, tappning
på vä sida.

7.
Den centrala
venkatetern dras ut
pga att man inte får
något bra backflöde
och att det smärtar
vid spolning

8.
Patienten får plötsligt
kraftiga smärtor i hals,
käke och huvud.
Svimmar och har
pulslös elektrisk
aktivitet. Återupplivning
startar, patienten
öppnas kirurgiskt på
vårdavdelningen inom
några minuter, man
finner stor färsk
blödning och koagler i
hö pleura. Ser ut som
att det finns pågående
blödning från området
kring övre hålvenen

Ingen åtgärd vidtas

Rapport till läkare
om problem med
centrala venkatetrar
sker endast om
venösa blodgaser
inte kan tas eller
viktiga droger inte
kan ges.

Inte ovanligt med
CVK:er med dåligt
backflöde varför det
noteras men inte
åtgärdas

Centrala venkaterar
kan tillfälligt ligga
mot kärlväggen och
orsaka dåligt
backflöde i den
distala skänkeln

Inte ovanligt med
CVK:er med dåligt
backflöde varför det
noteras men inte
åtgärdas.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Kommunikation &
information

Det finns inga
rutiner för hur man
hanterar centrala
venkatetrar med
sviktande funktion

Saknas stukturerat
sätt att rapportera
eller dokumentera
problem med
centrala venkatetrar

Skapa rutin med
flödesschema för
hur man skall
hantera centrala
venkatetrar som inte
fungerar optimalt,
inklusive hur och när
det skall
rapporteras.

Standardisera
dokumentationen av
centrala venkatetrar
som inte fungerar
optimalt

Dag 9 ca 10 minuter efter

Patienten återfår ingen
tryckgivande rytm. Bedöms som
utblödd och utsiktslöst att rädda till
livet. Återupplivning avslutas och
patienten avlider.

