Tid för händelse

Patient vårdas inom
somatiken på LPT.
Rymningsrisk

2019- 01- 09
kl. 11.50

2019- 01- 09
13.00

1.
Vak utsatt av
psykiatriker
Patientansvarig ssk
deltagit vid bedömning

2.
Aktivitet utan
felhändelse.
Överrapportering
från läkare till
läkare. Efterföljande
info till personal om
upphävt vak och
extra tillsyn

Info om syfte med att
sätta ut vak samt
möjlighet att återkoppla
till psykiatrin
meddelades inte.

15.00

21.00

3.
Personalen känner
oro, efter avvecklat
vak. Kontaktar
ansvarig ÖL på
vårdavdelningen.
Via telefon ges
ordination om extra
tillsyn.

4.
Aktivitet utan
felhändelse.
Patienten går i
korridoren.
Uppehåller sig i
anslutning till
entrédörr.

Kl. 21.35

5.
Aktivitet utan
felhändelse. Ssk ger
patieneten medicin.
Leder pat. till dennes
rum i syfte att
avleda patienten.

21.45

6.
Aktivitet utan
felhändelse. Ssk
får telefon, går ut i
korridoren

21.46

7.
Ssk hör skrik
och ser öppet
fönster i
matsalen. Ser
patienten sitta
på gräsmatta
nedanför
Patienten har
klivit ut genom
fönstret

Extra tillsyn
definieras inte och
dokumenteras inte

21.48

8.
Aktivitet utan
felhändelse.
Ssk
informerar
medarb,
springer ner
till patienten.
Tillkallar
läkare
Usk ansluter

Orsak: Patienten vill
lämna avdelningen
Fönster var inte låst

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bakomliggande
orsak.Läkare ev satt
ut vak för att
utvärdera utsättning
av LPT påföljande
dag.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Psykatrins grunder för
vak, överensstämmer
inte alltid med
somatikens behov av
vak.

Motivering varför vak sätts
ut / in bör kommuniceras
såväl skriftligen som
muntligen till läkare och
sjuksköterska. Somatiken
ta ställning till fortsatt behov
av omvårdnadsvak

Kommunikation & information

Teknik, utrustning & apparatur

Bakomliggande orsak.
Finns inga tillsynsordinationer på berörd enhet

Bakomliggande orsak
Alla fönster kan inte vara
låsbara r/ t bristande ventilation

PM kommer att utformas av sektionschef/
enhetschef/ kvalitetssjuksköterska för
omvårdnad på patienter med LPT efter
utsatt vak från psykiatrin.

Sektionschef ska
kommunicera till all
personal att ingen
form av strukturerad
tillsyn får ordineras

Åtgärdsförslag:
Kontakta RS för att se över
möjligheten för montering av yttre
galler, som möjliggör vädring

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bakomliggande
orsak.
Finns ingen rutin om
vilka förnster som
ska vara låsta

Åtgärdsförslag:
Stora fönster ska
alltid vara låsta.
Nyckel förvaras hos
EC.

Procedurer/
rutiner & riktlinjer
Bakomliggande
orsak.
Rutiner saknas
om det ska vara
omvårdnadsvak
eller vak från
psykiatrin för
patienter på LPT

Åtgärdsförslag
Motivering och
implementering
av PM

21.50

9.
112 kontaktas.
Ambulans
anländer 22.01

Tid för händelse

Patienten inlagd AVA
med multipla fraktur

