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Pat med
lymfangioleiomyomatos och tidigare
godartad tumör i njure
men fått opererat bort
den. Även besvär från
lungorna och ärftlighet
för grön starr. Får
remiss av läk 1 från
lungkliniken till
ögonmottaning.
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1.
Besök till läk 2.
Remiss från
lungkliniken med
frågeställning
hamartom
(vävnadsmissbildning) i
ögonbotten.
Ögonfotografering
genomförs och foto
samt brev skickas till
specialistsjukhus
med frågeställning
kring fortsatt
handläggning.
Dokumentation om
återbesök om tre
månader.

2.
Brevsvar från
specialistsjukhus till läk
3. Bedöms som
koriodalt naevus
)födelsemärke i ögat).
Råd om ny
fotografering. och
återbesök.
Dokumentation om att
kvarstanna på väntelista
men flytta fram
återbesöket till sex
månader.

3.
Remiss från
optiker ang
katarakt. Sätts
upp på
väntelistan för
kataraktfrågestäl
lning.

4.
Besök till
läk 1

5.
Besök till läkare 1
som noterar att pat
inte blivit kallad för
ögonkontroll som
planerat. Läk 1
uppmanar pat att
själv kontakta
ögonmottagningen.
Enligt pat berättar
läk 1 vad som stod i
remissvaret från
specialistsjukhuset.

6.
Tre besök
till läk 1.

7.
Patienten
besöker
ögonmottagning
en då hen tycker
återbesöket
dragit ut på
tiden.

8.
Akutbesök till läk 4.
Vid undersökning
och
ögonbottenfotografe
ring av hö öga ser
man att den sedan
tidigare kända
förändringen har
tilltagit i storlek och
pigmentering.
Läkare 3 skriver
remiss till
specialistsjukhuset
för bedömning.

9.
Besök på
specialistsjukhus.

Patienten
informeras inte om
fortsatt
handläggning.

Platsen på
väntelistan för
pigmenförändringen
försvinner.

Ingen kontakt med
ögonmottagningen.

Återbesöket genomförs
inte.
Besöket inte prioriterat
med förtur.
Patienten informeras
inte om resultatet av
granskningen.

Hamnar enbart på
väntelistan för
förundersökning för
kataraktoperation.

Patienten går direkt
hem efter ögonfotograferingen

Väntelistan
omvandlas.
Långa väntetider när
patienten sätts upp på
väntelista.
Oklart varför inte
patienten
informerades.

Bedömningen av remissen
hänvisade till tidigare
planering. Varpå befintligt
bokningsunderlag
uppdaterades med uppgifter
om förundersökning av
katarakt.

Patienten
uppfattade inte att
ett födelsemärket i
ögat är så
dramatiskt.
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Remissvar från
specialistsjukhus
visar på malingt
melanom i ögat.

Patienten uppsökte
ögonmottagningen
direkt efter besöket
till läkare 1 men
ingen personal
tillgänglig att fråga.
Patienten lyckas inte
komma i kontakt
med
ögonmottagningen
via telefon trots
många försök.

Fick ingen
information kring att
ett födelsemärke
kan utvecklas till
malignt melanom.

Patienten provar
både via vx men
också
direktnummer.

Kategorin (1) ändrades till fus
(förundersökning för
kataraktoperation)

Kommunikation & information

Omgivning & organisation

Patienten har inte gjords delaktig i sin vård och
behandling.

Bristande resurser för att
kunna ta emot patienterna i
tid.

Säkerställa att patient är informerad och
involverad i sin vård och behandling
genom att utreda förutsättningar att införa
patientkontrakt.

Verka för rätt bemanningen av ögonspecialister,
ögonsjuksköterskor och undersköterskor genom
föredragning för H/ S dir.
RAK (rätt använd kompetens) är en grundförutsättning

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Kommunikation &
information

Omgivning &
organisation

Bristande följsamhet till
rutiner.

Otydligt formulerad
bedömning av
remissen.

Otillräcklig
tillgänglighet

Skapa tydligare rutiner för hantering av
väntelistor och bokningar som är förankrade
inom enheten genom att införa
väntelisteansvariga sekreterare och läkare.

Standardisering
utifrån frastexter.

Färdigställa uppdaterad produktions och
kapacitetsplanering i syfte att klarlägga behovet
av personal sett till volymer. Skapa öppen webbbaserad tidbok där patienter kan boka besök
själva i syfte att minska avbokningar.

