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Dag 1

På förlossningen vårdas bl.a. Patient nr 1, en 3föderska med två tidigare barn. Det är långsam
progress i förlossningsarbetet trots
Oxytocinondropp och beslut tas om kejsarsnitt
pga. ofullständig rotation av fosterhuvudet.
Där vårdas också Patient nr 2, en 2- föderska
som är Rh- negativ. Barnet föds en timma efter
ankomst till sjukhuset. Prov tas från
navelsträngen för blodgruppering pga. att
modern är Rh- negativ.

DAg 1 19:38 - 19:45

1.
Patient 1 anmäls för operation inom
30 minuter. Oxitocindropp avslutas och
Bricanylinjektion ges. Blodstatus och
Bas- test tas på patienten.
Koordinator kommer in på salen och
undrar om barnmorskan behöver
hjälp. Får till svar att hon behöver
etiketter varvid koordinator hämtar
etiketter, vilka visar sig vara fel typ av
etiketter. Koordinator återvänder till
expeditionen men får telefonsamtal.

2.
Hjälpundersköterska
kommer in på salen och
meddelar att hon skall gå
till lab. Barnmorskan
påpekar att rören inte är
märkta, men
undersköterskan tar rören
och meddelar att hon inte
tänker lägga dem ifrån sig

Tid för händelse

Dag 1 ca 20:00

DAg 1 20:04

3.
Undersköterskan kommer ut till
koordinatorn som skrivit ut
provtagningsetiketter från journal
tillhörande patient 2.
Felhändelse
Etiketterna är hämtade från fel
patientjournal

4.
Etiketter sätts på rören av
undersköterskan och koordinator
signerar remissen för Bas- test
Felhändelse
Undersköterskan sätter på etiketterna
på rören

5.
Blodprover lämnas
på lab

Felhändelse
Omärkta provrör lämnar
salen

Koordinator signerar remiss (utan att
kontrollera patient- id eller ha tagit
blodprovet)

Fel patientjournal är
öppnad i datorn

Är inte helt
uppmärksam pga
pågående
telefonsamtal

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Avsteg från rutin
och författning

Följa författning
Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS
2009:29) om
transfusion av
blodkomponenter

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Frångått rutin

Barnmorska skriver ut
provtagningsetiketter
inför förlossning och när
prover tas signeras remiss
samtidigt. Författning
följs.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Avsteg från rutin
och författning

Följa författning
Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS
2009:29) om
transfusion av
blodkomponenter

Dag 2 00:30 - 04:00

Personal från Blodcentralen ringer och meddelar att den Bas- test
som lämnats är A Rhd positiv. Den blodgruppering som som finns
sedan tidigare på patiente 2 är B RhD negativ. Blodcentralen
önskar nytt prov för att kontrollera riktigheten. Ny blodgruppering
och Bas- test tas på patient 2 som visar B RhD negativ, vilket
överensstämmer med tidigare blodgruppering.
Nu konstateras att prov tagits från en patient och märkts med
annan patients identitet.
Patient 1, där man skulle göra kejsarsnitt, behövde inte blod så
ingen skada skedde, men patienten utsattes för risk för skada.

