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Kl: 11:45

Hjärtsjuk, men mycket vital, 80- årig
patient som sökt akutmottagning sex
dagar tidigare för avsvimning, inkommer
nu till akutmottagningen efter trafikolycka
där hen svimmat vid ratten och kört i
diket.

Kl 11:45- 15:00

1.
Läkare tar anamnes och
undersöker patienten. Inga fysiska
skador av trafikolyckan.
EKG visar förmaksflimmer med
varierande hjärtfrekvens och på
hjärtövervakningen finns pauser i
hjärtrytmen på upp till 3 sekunder.
I samråd med kardiolog tas beslut
om inläggning för övervakning och
eventuell pacemakerinläggning.
En bula i huvudet upptäcks, med
tanke på waranbehandling skrivs
remiss för skiktröntgen av hjärna.

2.
Patienten önskar
gå på toaletten.
Sjuksköterskan
övervakar hela
tiden patienten.

Kl: 17:15

Kl. 17:45- 18:15

Kl. 18:15- 20:15

Kl. 20:19

3.
Läkaren har bedömt
röntgensvaret från
skiktröntgen. Inga
tecken till blödning
eller skelettskada.

4.
Patienten läggs in på medicinsk
akutvårdsavdelning med
hjärtövervakning enligt prio 1,
hjärthandbok.
Patienten får information om att ringa
på klockan om hen vill ha hjälp.

5.
Under kvällen har patienten flera
pauser i hjärtrytmen, på upp till 5
sekunder.Patienten känner inte av
pauserna. Dottern noterar endast
att patienten blir röd i ansiktet.
Sköterskan kontaktar kvällsjouren
som ordinerar injektion Atropin vid
behov.

6.
Patienten får
ytterligare en
paus i
hjärtrytmen,
nu på 7,4
sekunder.

Strax efter patienten kommer till
avdelningen anländer närstående.
Patienten placeras på lägre vårdnivå
trots tillstånd som motiverar vård på
hjärtintensivavdelning enligt

Patienten får vårdplats
på annan avdelning
med TTX- övervakning

Hjärtintensivavdelningen
hade vid tidpunkten fyra
överbeläggningar.

Begränsat antal platser på
hjärtintesivavdelning och
dessa prioriteras till
övervakning av patienter
med syrebrist i
hjärtmuskeln.

Omgivning & organisation
Vid tillfället var det högt patientinflöde
i relation till antalet platser.

Fortsatt sjukhusövergripande arbete
med rätt patient på rätt
plats.

Utveckla arbetet med
säsongsanpassatvårdplatsantal
utifrån behov.
Öka antalet vårdplatser under
vecka 1- 17 då belastningen
historiskt sett alltid är hög

Kl 21:00

7.
Sjuksköterskan
kontaktar
nattjouren som
svarar att hen
kommer till
avdelningen för
att bedöma
patienten.

8.
Närstående åker hem. Innan de lämnar
avdelningen pratar de med personal på
avdelningen (som inte hade hand om patienten)
och frågar om de vågar åka hem, då patienten
haft många pauser i hjärtrytmen och de upplever
det rörigt på avdelningen.
De får till svar att personalen har koll, samt att
sköterskan som ansvarar för patienten är
upptagen, men att de skall framföra
informationen.

9.
Patienten går själv på toaletten. På väg dit
förmedlar hen till någon personal att hen
klarar sig själv.
Dokumentation om fallriskbedömning och
förebyggande åtgärder saknas.

10.
På toaletten får patienten ytterligare en paus i
hjärtrytmen på 9 sekunder.Patienten svimmar
och faller raklång i golvet. När patienten hittas är
hen frånvarande. Hjärt- lungräddning startas och
Atropin ges.
När hjärtstartare är på plats har patienten puls
och vaknar till.

Patienten får inte tydliga direktiv om att
hen inte får gå upp på egen hand och går
själv upp på toaletten.

Medicinläkare och narkosläkare anländer.
I akutsituationen upptäcker man även att
patienten blöder ymnigt från bakhuvudet.
kirurgläkare tillkallas.

Patientansvarig sjuksköterska är inte tillgänglig
när närstående lämnar avdelningen.
Information om att närstående lämnat förmedlas
inte.
Patienten tar inte
emot erbjuden hjälp
Fallrisk bedöming ej
genomförd.
Personalen har inte
hunnit förmedla
informationen

Vid tidpunkten är
arbetsbelastningen
hög och det är
många moment för
personalen att
utföra inför skiftbyte

Teamet har ansvar för
patienter i två moduler
och kan därför inte
arbeta lika patientnära

Avdelningens
utformning är inte i
harmoni med nuvarande
organisation och
bemanning.

Omgivning & organisation
Brist på sjuksköterskor har
orsakat neddragning av
vårdplatser och ökat antal
patienter per sjuksköterska

Arbeta för en positiv
marknadsföring och
fortsatt rekrytering
av sjuksköterskor

Patienten vet inte
att hen inte ska gå
upp på egen hand.

Personalen lägger inget ansvar
på närstående och gör ingen
skillnad i sin övervakning
beroende på om närstående är
där eller inte.

Patienten upplever
sig inte behöva
hjälp
Personalen har ej hunnit
göra
fallriskbedömningen

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Enligt gällande författningar
åligger det personalen att
värna patientsäkerheten och
förutse risker

Skapa stabilitet på
avdelningen och
arbeta för en ökad
teamkänsla i
personalgruppen

Omgivning & organisation
Patienten kommer till
avdelningen under en tidpunkt
då det är hög arbetsbelastning
med många moment som skall
genomföras.

Skapa och implementera rutin för
att genomföra riskbedömning
direkt vid patientens ankomst till
avdelningen.

Patienten har inte
fått tydliga dikrektiv

Eventuella
restriktioner
görs nu utifrån
personalens
erfarenhet vid
TTXövervakning

Personalen som
erbjuder hjälp vet
inte att patienten
har hög risk för fall
då patienten ser
opåverkad ut

Specifika
omvårdnadsbehov
är inte kända på
patienter man inte
har direkt ansvar för

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Klara direktiv angående
mobilisering för patient
med TTX- övervakning
saknas.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Personalen har varken möjlighet
eller rätt till att få detaljerad
information om alla patienter på
enheten

Skapa diagnosbaserad
checklista för omvårdnad i
samband med TTXövervakning

Inför armband i annan färg som
signalerar fallrisk på patient för att
all personal ska kunna förutse
risker utan att ha detaljerad
information om patienten

Kl. 21:15

11.
Patienten har två sår i bakhuvudet
som kirurgläkaren syr ihop. Då
patienten står på waran skrivs
remiss för skiktröntgen av hjärnan.

12.
Sjuksköterskan ringer dottern
och meddelar att patienten
tyvärr har ramlat på toaletten,
då hen haft en paus i
hjärtrytmen och svimmat.

Beslut tas att patienten skall
flyttas till hjärtintensivavdelning.

Patienten byter
avdelning och
överenkommelse om
återkoppling görs inte

Skiftbytet gör att
personalen går hem utan
att samlas och prata
igenom händelsen

Kl. 22:15

Kl. 23:50

13.
Patienten flyttas till
hjärtintensivavdelning
Uppföljningen av
vårdskadan och
akutsituationen uteblir för
patient/ närstående och
personal.

14.
Patienten gör skiktröntgen av hjärnan som visar
subaraknoidal blödning och subduralt hematom.
Läkemedel ges för att motverka waranets
blodförtunnande effekt.
Kontakt tas med neurokirurg, beslut om att
avvakta ytterligare åtgärd. Kontroller ordineras en
gång per timma.

Uppföljningen som
förväntas göras av
chefen genomförs inte

Avvikelserapport skrivs inte
Vid genomgång av Gröna
korset dagen efter fångas
inte händelsen
Överenskommelse
om vem som skall
skriva avvikelse görs
ej

Tjänstgörande
sjuksköterska arbetar inte
på avdelningen under flera
dagar efteråt

Personalen
glömmer
rapportera.

Klara rutiner kring
samtal i personalgrupp
efter negativ händelse
saknas

Omgivning &
organisation
På grund av upprepade
organisatoriska
förändringar och många
chefsbyten har tidigare
arbetssätt fallerat.

Omgivning & organisation
I samband med skiftbyte
ökar risken för att
överenskommelser om
ansvarsuppgifter inte görs,
då personalen skingras.

Säkerställ arbetssätt för
omhändertagande av
personal vid negativ
händelse

Patient med kardiell synkope som fått
hjärnblödning efter fall, då hen obevakat gått på
toaletten och där fått paus i hjärtrytmen och
svimmat. Patienten har efter hjärnblödningen
kvarstående fysiska och mentala besvär.

Enheten är mitt i
chefsbyte.
Tillförordnad chef
går på semester
dagen efter, och ny
chef tillträder under
dennes frånvaro

Patienten har bytt
avdelning och ny
personal tjänstgör
som aldrig träffat
patienten

Utbildning &
kompetens
Vårdgivarens ansvar
vid inträffad
vårdskada var inte
känd av personalen

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Enheten saknar tydlig rutin för att i
Gröna korset rapportera händelser
som inträffar under kvällar och nätter

Säkerställ
kompetens kring
innebörden av
vårdskada samt det
ansvar som
medföljer

Säkerställ att händelser från hela
dygnet rapporteras i Gröna korset.
Implementera metodens alla steg,
vilket innefattar, bland annat
avvikelseregistreringoch beslut om
vem som pratar med patient/
närstående.

Tillträdande chef
känner inte till
händelsen

Ingen
avvikelserapport
är registrerad

Utbildning & kompetens
Vårdgivarens ansvar vid
inträffad vårdskada var inte
känd av ansvarig
tillförordnad chef

Säkerställ
kompetens kring
innebörden av
vårdskada samt det
ansvar som
medföljer

Upprätta arbetssätt för att
säkerställa återkoppling till
patient, anhörig och
personal i samband med
allvarlig vårdskada och/
eller klagomål

Överrapportering
från tidigare chef
sker inte

