KB3368410
Januari - februari

Patienten har
tilltagande besvär
med magen:
smärtor, blodig och
slemmig avföring.

Mars

April - Maj

Maj

Maj

Juni

Juli

Juli

1.
Besöker sin
vårdcentral vid två
tillfällen. Patienten
får uppfattningen
att vårdcentralen
också skickar remiss
för koloskopi, vilket
inte görs.
I samband med
återbesök hos
njurläkare skickas en
remiss för
koloskopiundersökning på
hemsjukhus.

2.
Patienten ringer til
sjukhusets
tarmmottagning för
att efterfråga tid för
koloskopi, får
besked att den blir i
början av juni.
Patienten fortsätter
ringa till
mottagningen då
hen vill
tidigarelägga
undersökningen pga
ökade besvär.

3.
Vårdcentralen
skickar en remiss för
koloskopi enligt SVF

4.
Får en tid för
koloskopi som
utförs. Får
information om
resultatet, recept på
läkemedel samt
besked om att
sjukhuset hör av sig
om fyra veckor.

5.
Patienten ringer
själv till sjukhuset
när det gått fem
veckor och får då
besked om att ett
brev är postat.
Brevet kommer
dagen efter
telefonsamtalet med
information om
koloskopiundersökningen
samt besked om
planerat återbesök
längre fram.

6.
Patienten ringer på
nytt mottagningen
för att få en läkartid
snarast då besvären
inte blir bättre utan
snarare sämre.
Får en akuttid till
läkare där hen får
en prel.diagnos (Mb
Chron) samt
läkemedel. Patienten
upplever besöket
stressat och att det
inte finns en plan
för fortsatt vård.

7.
Blir inlagd på
kirurgavdelning för
tarmbesvär.Det
visar sig vara
inflammerade
tarmfickor och
erhåller behandling.
Läkare från
tarmmottagningen
besöker patienten
på avdelningen för
att höra hur
patienten mår.

Patienten upplever
sig inte bli tagen på
allvar eller lyssnad
på trots upprepade
kontakter, både via
telefon och besök
på akuten.
Orsak
Patient och personal
har inte haft samma
bild av situationen.

Orsak
Tidsperspektivet patienten har haft
besvär länge, men
personalen ser att
remissen kom
ganska "nyss"

Planen enligt SVF
hålls inte, får tid för
koloskopi efter tre
veckor istället för
två.

Orsak
Brist på
undersökningstid/
skopister

Orsak
Resursbrist. Det
fanns inte tillräckligt
med resurser i form
av personal när SVF
infördes.

Efter fyra veckor har
patienten inte blivit
bättre och ingen
från sjukhuset har
hört av sig.

Orsak
Skriftlig information
når patienten efter
5 veckor istället för
4 veckor då
midsommar
kommer emellan.

Orsak
Den befintliga
budgeten tillät inte
ytterligare
anställningar.

Prioritera och anpassa bemanning och
schemaläggning till faktiska behov
framför allt under semesterperiod för
att bibehålla patientsäkerhet.

Orsak
I semestertider är
det ont om
mottagningstider.
Akuttiden "skapas"
genom att läkare tar
emot patienter
mellan två tider.

Orsak
Patient och personal
har inte haft samma
bild av situationen

Orsak
Resursbrist pga
semestertider.

Omgivning & organisation
Prioriteringsgenomgång inför ett ökat uppdrag p.g.a.
SVF har inte genomförts adekvat. Obligatoriska
tidsramar för SVF har inte uppfyllts.
Semesterplaneringen för personalen har inte skapat
acceptabla förutsättningar för väntande köpatienter.

Upprätta tydliga regler
för remissbedömning
under
lågbemanningsperioder

Det finns inga tider
till
mottagningsbesök.
Akuttiden är för
kort för att kunna
göra en plan.

Patienten upplever
att tarmläkaren inte
har förstått hur sjuk
hen är.
Kommunikationen
mellan sjuksköterska
och läkare på
tarmmottagningen
har inte fungerat
upplever patienten.

Avsätta luckor i schemat för att
få in SVF patienter inom
obligatorisk tidsram

Kommunikation & information
Otydlig information till och bristande kommunikation
med patient. Patient och personal har inte samma bild
av situationen. Kommunikationen från sjukhuset har
varit otydlig och utdragen. Patienten har haft
förväntningar på utredningstid och återkoppling som
vården inte har lyckats uppfylla.

Tydliga riktlinjer bör upprättas
för att tydliggöra hur provsvar
delges patienter inom uppsatta
tidsramar.

Tydliggöra för patienten hur flödet
och planering kommer att se ut,
tex genom skriftlig information.
Utbildning och dialog i
kommunikationsteknik.

Augusti

Patienten söker sig till
ett annat sjukhus där
hen upplever att
undersökning och
behandling påskyndas.

