KB5027999
Tid för händelse

56- årig man,
knäprotesop, GBP op.
Sömnstörning, smärta
Alkoholkonsumtion i
perioder. Mångåriga
depressiva besvär

2019- 01

2019- 02- 21

2019- 02- 26

2019- 03- 01

2019- 03- 01 ca
18.00

2019- 03- 02 19:07

2019- 03- 03 23.30

1.
Tid för årskontroll
GBP. Tilltagande
depressiva symtom.
Mycket svårt att
sova, minskad aptit,
ökat alkoholintag. .

2.
Tilltagande besvär.
Söker VC pga ångest,
förvirring och oro.
Överkonsumtion av
alkohol, dricker
dagligen, höga
levervärden.

3.
Uppföljning per tel.
Fortsatt försämring.
Frun kontaktat
psykiatrin men pat vill
inte söka vård. Ohållbar
situation. Isättes på
Mirtazapin och
Lergigan. Planderas
uppföljning samma dag
eller nästa.

4.
Pat skakar i hela kroppen, dålig
balans. Bltr 200/ 100, feber och
mår mycket dåligt. Läkare rek
söka akm men frun avböjer

5.
Hittas hemma av
frun med
psykotiska
symtom och
synliga trauma.
Ambulans
tillkallas som
bedömer pat
som psykotisk
men med synliga
blåmärken/
hematom.
Kontakt med LS
och beslut om
prio 2 larm,
medicin

6.
Inkommer till akutrum som
nivå 2 larm. Bedöms av AT
och ST A- E. Pat uppfattas
som komfusorisk, tecken till
tauma. DT huvud. DT
thorax buk som visar
färska kotfrakturer. DT
multitrauma. Flyttas från
medicin till kirurg.

7.
Kir läkare bedömer
kotfrakturerna,
konservativ beh.
Kontakar läk psykiatrin
för fråga om bedömning
på plats, psyk ST vill att
man kommer över med
pat. Körs på brits till
akutenheten

Flyttas från medicin till
kirurgsida utan att vara
färdigbedömd medicinskt

Psyk bedömning görs
inte på
akutmottagningen

Planering och
fortsatt uppföljning/
ställningstagande till
behandling gällande
psykisk ohälsa och
alkokolkonsumtion
saknas

Pat har svårt att
Beskriva sin
situation och sina
besvär.

Svårt att se hela
bilden. Smärta,
sömnstörning och
alkoholmissbruk

Lärt sig att leva med
det, fysisk aktivitet
har alltid hjälpt
tidigare

Pat förefaller själv
nöjd med besöket

Inga åtgärder planeras
för alkoholmissbruket

Läkaren tolkar det inte
som att
alkoholkonsumtionen
var problemet. Dubbla
budskap.

Pat och frun har bestämt
sig för vad som är
problemet och vill bara ha
hjälp med läkemedel, ser
inte alkoholkonsumtion som
ett problem

Har under lång tid använt
alkohol för att dämpa ånges
och kunna sova. Upplevs
inte ha beroendeproblem

Fångar inte upp och
behandlar
överkonsumtion av
alkohol

Tokas som primära
problemet ångest

Samtalet sker främst
med frun

Pat har svårt att
prata och uttrycka
sig

Oklara akuta symtom hanteras
i primärvård

Tunnelseennde, tänker
enbart läkemedelsbiverkan

Stor arbetsbelastning på
medicinsidan. AT informeras och
reagerar eller ifrågasätter inte.
UL saknar kompetens,
omedvetet bristande
kompetens inom
området

Bristande kunskap kring behanling
av depression vid samtidigt
alkoholmissbruk, orsak och verkan

Kommunikation &
information
Information kommer inte
direkt från patienten

Utbildning och falldragning kring
gränsdragningar missbruk/
psykiatri. DT och WKS.
falldragning i primärvården.
Säkerställa handledning av icke
leg läkare.

ST läkare som tänker diff
diagnoser står länge upptagen
med svårt sjuk pat på huset

Sista pat en fredag
eftermiddag, fanns
ingen handledare att
fråga
Kir/ narkos har inte
involverats vid
bedömning
multritrauma

Utbildning & kompetens
Utbildning & kompetens

Information som ges
till ST psyk tolkas
som att pat är kir
och med frikänd

Bristande kunskap och erfarenhet,
förstår inte vad man inte kan.

Man flyttar pat för att man
hittar något kirurgiskt/
ortopediskt utan att vara
medicinskt färdigbedömd

Kommunikation
& information

Kommunikation &
information

Omgivning &
organisation

Utbildning &
kompetens

Bristande
förmåga att
kommunicera
och motivera
akut sjuk patient

Bristande
kommunikation kring
differentialdiagnoser
på akutrummet, AT
och ST pratar inte sig
samman.

Det saknas
handledning för AT
under nattetid

Saknas
specialistkompetens
inom med under
jourtid, sjukhuset

Säkerställa handledning till vik UL samt
specialist läkarkompetens för svåra fall,
tex riskbedömning enligt checklista vid
telefonrådgivning

Teamträning och
kommunikation(CRM). Alla
tillgängliga resurser och all
kompetens samlas för att
bedöma pat med flera oklara
symtom

Tydliggöra
beslutsfattande vid
flytt av pat mellan
teamen på akutmott

Husjour med
specialistkompetens
dygnet runt på medicin.

2019- 03- 03 00.20

2019- 03- 03 01.22

8.
Personal misstänker DT och
läkare kontaktar sin bakjour.
Kontaktar med jour för hjälp
med ordinationer. Planerar
påbörja behandling. Ny
medicinsk bedömning

9.
Pat får hjärtstopp. Larm. HLR,
Flyttas till IVA

2019- 03- 04

Avlider på IVA

Lång till från larm tll adrenalin

Ny akut medicinsk bedömning
görs inte

Ovan och
skrämmande
situation

Tänker att man kan
behandla på plats
S- HLR har inte
prioriterats
återkommande för
alla medarbetare
Med jour
upptagen

Riskbedömning
brister i
kommunikation
med bakjour.
Bakjour känner
inte till org bla
beroende/
psykiatri

Patienter ska inte ha
somatiska problem inom
psykiatrin, om medicinskt
"friade".

Oklart ansvar
akutvagn, Rubens
blåsa mm

Avsaknad av
utrustning för akut
omhändertagande

Psykiatrin vet inte "hur
man gör" för att backa
tillbaka en pat från
psykiatrin till somatiken

Omgivning &
organisation

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Bakjour medicin
kallas inte in för att
vara behjälplig vid
överbelastning

Saknas rutiner för
att tillkalla akut hjälp
utanför hjärtstopp,
tex MIG

Det saknas rutiner och
arbetssätt för samverkan
mellan somatisk och
psykiatrisk akutsjukvård

Aktualisera inom
medicinkliniken,
vikten av att som
bakjour inställa sig
vid
"vardagskatastofer"
speciellt jour och
nattetid

Utbildning, tex ProAct för all
personal inom psykiatrin.
Uppdatering av larmrutiner, MIG
team mm

Utbildning &
kompetens
Bristfällig
utbildning
kompetens
och träning
av akuta
situationer
som HLR

Säkerställa att
all personal
årligen tränar
akut
omhändertagand
e/ HLR/ PVK
mm

Teknik,
utrustning &
apparatur
Bristande
akutvagn,
apparatur
mm

Omgivning &
organisation
SSk i HLR
larm team
saknas

Utse ansvarig, se
över utrustning mm
på akutenheten.
Genomgång och
uppdatering av
material och
utrustning

Utreda om Ssk
kompetens kan
larmas vid
hjärtstopp

