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Dag 1

Äldre patient
inkommer till
akutmottagning
efter misslyckat
KAD- byte med
blödning i
urinvägarna och
feber.

Dag 1
Kväll

Dag 1
Natt

Dag 2
Lunch

Dag 2- 8

Dag 4

Dag 8
Eftermiddag

Dag 8 kväll - dag 9
morgon

1.
Patient tappas på residualurin, men
drabbas av frossa och
blodtrycksfall. Kräks och aspirerar.
Läkemedel sätts in utifrån
föregående vårdtillfälle ett halvår
tidigare.
Läkemedel sätts in utifrån
vårdtillfälle fem månader tidigare,
inte utifrån aktuell läkemedelslista.
Patient blir därför återinsatt på
Trombyl som satts ut av annan
vårdgivare på grund av
blödningsrisk två- tre månader
tidigare. Patienten har vid
inskrivning med sig läkemedelslista
daterad två månader tidigare där
Trombyl inte fanns med.

2.
Läggs in på
intensivvårdsavdelni
ng för
blodförgiftning. Får
Trombyl enligt
ordination från och
med följande
morgon.

3.
Flyttas till
vårdavdelning.

4.
Patienten vårdas på
avdelning.
Bristande
omvårdnad under
denna tid enligt
patientens dotter.
Fall vid ett tillfälle.

5.
Blododling visar på växt
av bakterier från hud
och urinvägar.
Antibiotikabehandling
sätts in.

6.
Sjunkande
blodvärde noteras i
journal.
Lågt blodvärde
uppmärksammas
inte förrän efter tre
dagar.

7.
Fortsatt sjunkande
blodvärde. Kräks färskt
blod. Ordineras
blodtransfusion, får två
påsar, kräks mer blod.
Flyttas till
intensivvårdsavdelning
vid midnatt, får därefter
fyra påsar blod och en
påse blodplasma under
natten och ytterligare
på morgonen/
förmiddagen. Hb stiger
svagt. (Sammanlagt
åtta påsar blod och tre
påsar blodplasma på 15
timmar).

Dialog med patient
och anhöriga kring
omvårdnad fungerar
ej.

Patient försvagad
och förvirrad av
sjukdom.

Inte alltid vana hos
läkare att reflektera
över sakta
sjunkande/ ökande
labbvärden.

Fallriskscreeningej
genomförd.

Medhavd
läkemedelslista
jämförs inte med
läkemedelslista i
journalsystem.

Läkare behöver
fokusera på patients
akuta diagnos
(urosepsis), vilket
leder till att
läkemedelslista
aldrig kontrolleras.

Det saknas rutin att
se över
läkemedelslista vid
senare tillfälle efter
akut inläggning.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Det saknades vid tillfället
rutin för att säkerställa
patienters läkemedelslista
vid inskrivning från akuten.

Införande av förenklad läkemedelsgenomgång i
samband med inskrivning från akutmottagning. Vid
tveksamhet på akutmottagningen angående
läkemedelslista, noteras i journal att tveksamhet
råder för att uppmärksamma problemet inför
morgonrond dagen därpå.

Hög
arbetsbelastning på
avdelning, stort
ansvar för mindre
erfarna läkare.

Nästan aktuell läkemedelslista finns
färdig i journalsystem efter senaste
vårdtillfället på aktuellt sjukhus,
men ingen information om senare
vård uppmärksammas.

Nationell
läkemedelslista
saknas, och det är
svårt att i aktuella
system se främst
nyutsatta läkemedel.

Finns ingen vana att
kontrollera
vårdtillfällen på
andra sjukhus.

Teknik, utrustning &
apparatur
Nationell
läkemedelslista
saknas.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Vårdtillfällen på
andra sjukhus
kontrolleras inte
systematiskt.
Läkare på akuten bör
aktivt efterfråga och
kontrollera om patient
vårdats på andra
sjukhus sedan sista
vårdtillfället på detta
sjukhus.

Kommunikation &
information
Olika syn på
patients behov.

Regelbunden
diskussion bland
personal om
patienters behov
och bemötande.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Ej följt gällande rutiner
kring fallförebyggande
arbete.

Förbättra efterlevnaden till
gällande rutiner angående
fallförebyggande arbete. Öka
antalet riskbedömningar för
fallolyckor i samband med
inskrivning på avdelning.

Omgivning & organisation
Bristande möjlighet att reflektera
över lätt avvikande värden, på
grund av hög arbetsbelastning.

Sprida information om händelsen/
händelseanalysenvia
verksamhetschefsrådet.Presentera
händelseanalysenpå så kallad
”händelseanalyslunch”
i
föreläsningssal för att öka- och
sprida kunskapen kring
vårdskadan.

Dag 9

Dag 9

Dag 9

Dag 10- 15

Dag 15

8.
Trombyl sätts ut på
morgonrond.
Sjuksköterska har
valt att avvakta
utdelning på
morgonen.
Har behandlats med
Trombyl i sju dagar,
trots att den
tidigare varit utsatt.
Ingen anteckning
om utsättning från
rond. Utsättning av
Trombyl
dokumenteras inte i
läkemedelsmodul.

9.
Genomgår akut
gastroskopi som
visar sår i esofagus
som har blött.

10.
Klinikansvarig läkare
har samtal med
patientens dotter. I
denna anteckning
noteras att Trombyl
har satts ut till följd
av att patienten
aldrig borde haft
den insatt.

11.
Patienten erhåller
ytterligare en påse
blod och flyttas till
från intensivvården
till vårdavdelning.
Patienten är nu
stabil cirkulatoriskt
och
infektionsmässigt.

12.
Kontrollgastroskopi
visar på läkning av
sår i matstrupe/
övre magmun.

Utsättningsorsak
dokumenteras inte
alltid korrekt i
journalsystem.

Det upplevs som
enklare att bara
ange ett läkemedel
som utsatt utan
närmare orsak.

Utbildning &
kompetens
Bristande förståelse
av vikten att ange
korrekt orsak till
utsättning i
läkemedelsmodul.
Utbilda läkargrupp
om vikten av
korrekt orsak,
inklusive exempel på
problem om denna
ej anges.

Dag 20

Patient har
tillfrisknat från
blodförgiftning och
mår bättre.
Blodvärdet är på
relativt normal nivå.
Skrivs ut till
hemmet.

