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Patient som gör pacemakerbyte
sept. 2016. Under kommande år
infektion i pacemaker- dosfickan
som behandlas med
såromläggningar och antibiotika i
omgångar av hemsjukvård i
samråd med sjukhus. Patienten
vill inte bli inlagd på sjukhus.
Patienten har blivit
rekommenderad att byta
pacemakersystem, men har avböjt
detta. Patienten genomgår en
sårrevision i juli månad och såret
ser ut att läka.

Dag 1

Dag 9

Dag 23

Dag 36

Dag 37

Dag 38

1.
Hemsjukvården
kontaktar sjukhus då
sårkanterna läker
var för sig, dvs det
går inte att ta bort
stygnen.

2.
Poliklinisk
undersökning.
Pacemaker synlig i
såret. Beslut om att
extrahera
pacemakersystem
och lägga nytt på
motsatt sida.

3.
Opereras på annat
sjukhus, vårdas
därefter
inneliggande på
hemsjukhuset i
väntan på nytt
system. Har då ett
temporärt externt
system.

4.
Odlingssvar från
opererande sjukhus
faxas till
hemsjukhuset

5.
Får en ny
pacemaker

6.
Odlingssvaret
uppmärksammas
och man ser då att
den givna
antibiotikan är fel.

Svar på odlingar
tagna under
operationen kommer
inte till kännedom
för hemsjukhuset.

Provsvaren från det
opererande
sjukhuset skickas ej
till hemsjukhuset i
tid

Svaren syns inte i
patientjournalen
utan måste aktivt
eftersökas.

Befintlig rutin kring
hantering av
provsvar har ej följts

Odlingar tagna på
en enhet men med
annan enhet som
remitterande instans
på remissen svaret går inte
automatiskt till
remitterande enhet
utan det måste
särskilt framgå på
remissen.

Rutinen utdaterad
och inte känd

Utbildning &
kompetens

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Bristfällig kunskap
om bevakning av
elektronisk
provsvars- inkorg

Rutinen kring
provsvarshantering
är ej uppdaterad och
innehåller ej giltig
information

Utbildning för
läkarna i hantering
av provsvar i
elektronisk inkorg

Rutinen uppdateras med
korrekt information och
anpassas till rådande
arbetsstruktur för ökad
säkerhet. Kontroll och
signering av provsvar av
ansvarig avdelningsläkare 1
gång per vecka.

Svaret
uppmärksammas
inte innan
morgondagens
operation och
eftersöks heller inte
aktivt.

Koordinator skall ta
emot faxat svar och
lämna till ansvarig
sjuksköterska eller fästa
på patientens journal.
Svårt att få reda på
varför det ej
uppmärksammats i
detta fall.

Teknik, utrustning & apparatur
Bakomliggande orsak
Provsvaren finns i ett annat
system än patientjournalen.
Systemen "pratar" inte med
varandra.

Tills det finns ett enhetligt
kärnsystem: skapa rutiner kring
hantering av provsvar som
minskar risken för misstag, se
åtgärder "Procedurer, rutiner
och riktlinjer"

Patienten
infektionsmässigt
välmående med
sjunkande
infektionsparametrar
och ingen infektion
misstänks innan
operationen

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
En rutin/ arbetssätt som
funnits sedan innan
provsvaren fanns i Melior
då alla provsvar faxades.
Nu kommer många
odlingssvar i Melior vilket
gör att det finns två ställen
att söka efter odlingssvar
Skapa rutin och se över
arbetssätt för hantering av
faxade provsvar/
journalhandlingar som
kommer till avdelningen.

Utbildning & kompetens
Medicinsk kompetens ser
inga infektionstecken och
ingen anledning till att aktivt
söka provsvar innan
operationen finns

Ingen åtgärd

Dag 39

Patienten
överflyttas till
infektionsklinik på
annat sjukhus.

