Fördröjt fynd av shuntdysfunktion hos patient med hydrocefalus
HA0004098

Patient med
utvecklingsstörning och
epilepsi. Har en DandyWalkers cysta som
shuntbehandlas sedan
barndomen. Sökte igår på
annat sjukhus 1 pga.
huvudvärk, kräkningar och
krampanfall. CT- hjärna
genomfördes då och
visade oförändrad bild
jämfört med tidigare.
Tolkas som migrän och
patienten återvänder hem.
Söker nu akutmottagningen
pga tilltagande huvudvärk.

15:22

ca 15:40

15:40- 17:00

ca 17:00

1.
Patienten kommer
till akuten.

2.
Patienten triageras,
vitalparametrar tas
och prover ordineras
på patienten.
Avvaktar PVKsättning då patient
är svårstucken.

3.
Läkare har svårt att
bedöma patient då
det är svårt att
avgöra hur patienten
mår i vanliga fall,
samt att patienten
inte medverkar till
undersökningar.

4.
Läkare diskuterar
patient med bakjour
som misstänker
shuntproblematik.
Kontaktar sedan
neurokirurgijour på
annat sjukhus 2.
Problem att länka
bilder till
neurokirurg.

5.
Neurokirurg
bedömer patientens
tillstånd som
misstänkt
gastroenterit, och
uppmanar till
inläggning för
observation. Vid
förfrågan från läkare
säger neurokirurg
att ny CT ej behövs,
utan att bedömning
kan göras från
bilderna tagna
dagen innan.

ca 18:00

15:45- 19:15

ca 19:00

6.
Lab kontaktas för
hjälp med
provtagning.

7.
Närstående påkallar
personal flera
gånger, dels genom
att ringa på klockan
men de går också ut
till receptionen.
Närstående
upplever att
personalen inte
gjorde något åt att
patienten mådde så
dåligt.

8.
Närstående kommer
springande från
patientrummet och
säger till personalen
att patienten inte
andas. Personal
skyndar sig in på
rummet och hjälper
patienten så att hon
andas igen.
Kontaktar läkaren
som kommer direkt
och kontakt tas även
med narkos.

Provtagning dröjer
2,5 h från att prover
ordinerats.

Oklart varför det
dröjer. Personal på
akutmottagningen
kommer inte ihåg
händelsen specifikt.

Tre sjukhus
inblandade i
bildlänkning,
försvårar.

Oklart vem som är
ansvarig för vad, vid
arrangerande av
länkning mellan två
andra sjukhus.

Finns inget
dokumenterat på
akutmottagningen.

Det finns inga
arbetssätt för att
dokumentera
omvårdnadsdelar
kring patienter som
blir kvar länge på
Akuten.

Personal och
närstående
uppfattar patientens
behov och
prioritering olika.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Kommunikation &
information

Oklara rutiner kring hur
sjukhus skall ge varandra
tillgång till bilder från nyliga
röntgenundersökningar.

Ej anpassade arbetssätt
och dokumentationsrutiner
för utdragna vårdförlopp på
Akutmottagningen.

Otydlig information till och
bristande kommunikation
mellan närstående och
personal under besöket på
Akutmottagningen.

Ombesörja rutin för länkning av
bilder mellan förvaltningar vid
akuta handläggningsärenden.
Denna skall beskriva ansvar för
olika arbetsmoment, inklusive
uppföljning, samt ge
beskrivning av hur länkning ska
ske.

Diskussion i berörd
personalgrupp på
akutmottagning
angående
dokumentation.

Diskussion i berörd
personalgrupp på
akutmottagning (ffa
sjuksköterskor och
läkare) behov av
reevaluering/
retriagering, då
patienten/ anhöriga
påkallar personal
angående förändrat
allmäntillstånd.

Se över
dokumentationsrutin
er för utdragna
vårdförlopp på
akutmottagning
samt tydliggöra
kravet på
dokumentation och
tidsangivelse vid
telefonkonsultatione
r.

Se över arbetssätt för
utdragna vårdförlopp på
akutmottagning. På
förvaltningsnivå diskutera
att på sikt införa
omvårdnadsronder på
akutmottagning för att mer
arbeta proaktivt i
patientsäkerhetsarbetet..

Säkerställa att patient/
anhörig förstått given
information och vara lyhörd
för patienters/ anhörigas
upplevelse av sitt/
patientens förändrade
hälsotillstånd. Använda sig
av kommunikationsmetod
som till exempel Förståmig- rätt.

19.15

21:05

22:06

23:00

23:26

9.
Patienten krampar
vid 2 tillfällen på
akutmottagningen
och överflyttas
därför till IVA.
Konsulterad
neurokirurg står fast
vid bedömning av
tillstånd som
gastroenterit,
uppmanar till att
behålla patient för
observation, samt
informerar att det
inte finns platser på
neurokirurg.

10.
Patienten genomgår
en CT- hjärna.

11.
Ambulansen
kommer till IVA,
men patienten
försämras och kan
inte åka direkt.

12.
Läkare utför ett
ingrepp för att
tömma vätska som
lättar trycket i
hjärnan.

Ambulansen lämnar
IVA för transport av
patienten till annat
sjukhus.

Uppmärksamma
patientgrupper med
kommunikationssvår
igheter.

