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Patient som i dagkirurgi
skall operera hemorrioder

Kl. 10:10

Kl. 10:14

Kl. 10:39

Kl. 10:41- 11:09

1.
Patienten är sövd med Propofol
och personalen på salen genomför
Time- Out. Narkossköterskan
uttrycker muntligen ett
observandum gällande patientens
låga vikt på 45 kg. Operatören
svarar att 300 mg Ropivacain är
maxdos. Narkossköterskan
uttrycker igen att patienten är
liten.

2.
Operationen startar och
operatören lägger
lokalbedövning runt
ändtarmsöppningen, totalt 20
ml Ropivacain 7,5 mg/ ml.
Börjar sedan avlägsna
hemorroiderna.
Operationen går enligt plan
och patienten är hela tiden
stabil i puls, blodtryck och
syresättning.

3.
Då patienten hade stora hemorroider och operationen givit stora öppna sårytor ber operatören
om ytterligare 20 ml Ropivacain för att lägga mer lokalbedövning. Innan operationssköterskan
ger den nya dosen till operatören ställer hen en kontrollfråga, om operatören verkligen vill ha
mer, då patienten redan fått 20 ml, vilket är den dos som förbereds inför denna typ av
operation.
Operatören lägger ytterligare lokalbedövning runt ändtarmsöppningen, 20 ml Ropivacain 7,5 mg/
ml.

4.
Operationen avlutas och
patienten väcks.
Patienten är lite förvirrad i
samband med väckningen,
men inget som tolkas
onormalt.

Narkossköterskansförmedlar en
varningssignal som inte uppfattas

Kommunikationen på salen
brister i samband med
Time- Out

TimeOut görs
för tidigt

Patienten får en total dos på 300 mg Ropivacain vilken överstiger maxdosen enligt den rutin för
lokalbedövning som finns på sjukhusets anestesiklinik.
(Ropivacain: max 4 mg/ kilo kroppsvikt, alltså 180 mg för denna patient.)

Operatören har givit samma
mängd lokalbedövning vid
många hemorroidoperationer
tidigare

Time- Out
genomförs
slentrianmässigt

De olika
professionerna
har olika
ansvarsområden
och respekten
för andras
områden brister.

Operationssköterskanförmedlar en varningssignal som inte uppfattas.

Operatören
beslutar om
doser utifrån
FASS.

Inser inte hur
potent läkemedlet
är.

Operatören beslutar om doser utifrån
FASS.

Det har gått bra
många gånger förut

Alla känner
stress att
komma
igång med
operationen

Operatören vill
säkerställa att
patienterna är
ordentligt
smärtlindrade efter
operationen.

Bristande insikt om
läkemedlets farmakokinetik och
farmakodynamik.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Personalen stannar inte
upp och fokuserar helt
vid Time- Out.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
I FASS finns ingen
angivelse om dos per kilo
kroppsvikt, eller
rekommendation för
lokalbedövning i området
kring ändtarmsöppningen.

Utbildning & kompetens

Repetera och säkerställ
en levande diskussion
om syftet med TimeOut i organisationen.

Anmäl händelsen till
läkemedelsverketför
eventuell framtida ändring i
FASS

Genomför utbildning på
kirurgkliniken för att
säkerställa kompetens
kring lokalbedövning.

Reell kompetensbrist
gällande dosering av
lokalanestesi

Vid behov utbilda även
på andra opererande
kliniker.

Operatören har som rutin
att ge 300 mg Ropivacain i
samband med denna typ av
operation.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Den rutin som finns på
anestesikliniken gällande
maxdoser vid lokalanestesi
är inte sjukhusövergripande
och inte känd för
operatören.

Gör rutin för maxdoser vid
lokalanestesi
sjukhusövergripande. Sprid
och implementera den i alla
opererande verksamheter.

Inga bakomliggande
orsaker identifierade

Det saknas en
tydligt
kommunicerad
standard för
operatörer, gällande
dosering av
lokalanestesi vid
denna typ av
operation.

Kommunikation &
information
Standard saknas då både
storleken på ingreppet kan
variera samt sättet att
smärtlindra. Operationen
kan genomföras i narkos,
med spinalbedövning, med
lokalbedövning, eller med
kombination av dessa.
Skapa och implementera
standard för lokalbedövning
utifrån den rutin för
lokalanestetika som skall
göras sjukhusövergripande.

Kommunikationen på salen
brister

Bristande respekt eller
förståelse för andras kunskap

Kommunikation & information
Diskussion om dosering av
lokalanestesi har förts med
operatören vid flera tillfällen
tidigare.

Skapa en kultur
där olika
professioners
kompetens ses
som en resurs
och tas till vara.

Enligt sjukhusets rutin
"Vårdskada - Rapportering till
högre medicinskt ansvarig vid
misstanke eller risk" skall
personalen signalera vidare i
organisationen om oro finns
och diskussion med involverade
inte leder till förändring. Gör
rutinen känd i organisationen

Kl. 11:14

Kl. 11:30- 12:15

Kl. 12:43

Kl. 12:45- 13:30

5.
Patienten överrapporteras till
sjuksköterska på
uppvakningsavdelningen.
Narkossköterskan från operation
påpekar då att det finns risk för
att patientens hjärtfrekvens
sjunker, då hen har låg vikt och
har fått 300 mg lokalbedövning.
Narkossköterskan pratar även med
narkosläkaren angående sin oro.

6.
När patienten vaknar är hen inte helt kontaktbar,
ter sig förvirrad och har krampaktiga rörelser. Får
5 mg Stesolid i blodet, utan effekt. Remiss för
akut CT- hjärna skrivs av annan kirurg, för att
utesluta stroke.
Narkosläkaren ordinerar bolusdos med Intralipid
200 mg/ ml som ges, 70 ml + 50 ml, sedan
kopplas dropp med Intralipid på grund av
misstanke om toxisk reaktion på
lokalbedövningen.

7.
CT- hjärna visar inga
tecken på blödning eller
infarkt.

8.
Patienten blir mer kontaktbar och
förvirringen avtar av behandling med
intralipider, klagar dock över
muskelkramper i ryggen och
svårighet att ta djupa andetag.
Patients tillstånd tolkas som LAST.
Operatören besöker patienten på
uppvakningsavdelningenoch blir
informerad om att patienten skall
flyttas till intensivvårdsavdelningpå
länssjukhuset.

Patient som fått LAST av
Ropivacainbehandling i samband med
operation. På grund av risken för
cirkulationskollaps överflyttas patienten till
intensivvårdsavdelningpå länssjukhus för
fortsatt övervakning.

