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Patienten känner
obehag i magen, smärta
och har svårt att exakt
lokalisera det. Söker PV.
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1.
Söker PV i
hemkomun,
för sina
bukbesvär.
Får utskrivet
magsårsmedi
cin. Prover
och EKG
normalt.

2.
Då besvären inte
blir bättre söker
igen till PV och
träffar ny läkare
som startar
utredning
magsäck, galla
och
tjocktarm.Ordine
rar avföringsprov
samt blodprov.

3.
Remiss skriven för
ultraljud lever och
galla som utförs.
Röntgenläkare ser
förändring av oklar
genes och
rekommenderar DT
buk flerfas.

4.
Datortomografi
utförs enligt
rekommendation
Enligt SVF så är
rekommendationen
att MR utförs vid
misstanke om
gallblåsecancer

5.
PV läkare skriver
remiss till kirurgen
för fortsatt
utredning/
behandling.Skickar
med svar från
röntgen ultraljud
och DT. I remissen
står det tacksam
bedömning

6.
Remiss bedöms av
ÖG team som galla
oprioriterad, trots
att röntgensvar
bifogas. Sätts upp
för besök inom en
månad.

7.
Patient får komma
på läkarbesök till
kirurgmottagning.
Läkaren anmäler
patienten till
operation med
prioritert inom en
måndad, till lämplig
operationsort.
Falköping

8.
Patienten ringer
till
operationsavdeln
ing i Skövde,
Lidköping och
Falköping för att
efterhöra tid
men får då till
svar att det inte
finns tid i
nuläget, det var
semestertider.

9.
Patienten
kallas för
operation
Ingen
felhändelse

Ingen
felhändelse

Ingen

Enligt lokala rutiner
SkaS så brukar inte
röntgenläkare
rekommendera
specifika
undersökningar,
annat än i särskilda
fall, möjligt att
läkaren ansåg att
detta var ett sådant
fall

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Oklart varför
röntgenläkare valde
att i detta fall
rekommendera
specifik
undersökning

Informera alla
röntgenläkare kring
rutinen som finns
gällande hur svar
skrivs

Möjlig felhändelse
att det finns en
felskrivning i
röntgensvaret. Det
ska stå malignitet
men det står
möjligen.Vidare
rekommenderas
fortsatt utredning i
form av DT. Kan
detta påverkat PV
läkarens fortsatta
handlande?

Är inte kriterier i
SVF gallblåsecancer
känt i PV?
Fortfarande något
oklart kring
kunskapen om SVF
kriterier gällande
gallblåsecanceri PV

Påverkade
röntgensvaret
primärvårdsläkaren
så att denne inte
ens tänkte SVF?
PV läkare följde den
rekommendation
som röntgenläkaren
skrev i svaret att ny
undersökning bör
göras.

Läkaren skriver
fortfarande inte
något om
cancermisstanke.Var
ken i journal eller
remiss, trots att i
SVF finns tydliga
kriterier för när
patienter ska
inkluderas.

PV läkaren menar
att denne har
skickat in förfrågan
till specialist inom
området.
Fortfarande oklart
varför inte
cancermisstanke
skrivs med i
remissen.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
SVF riktlinjer inte
fullt ut kända i PV

Att med
regelbundenhet
informera och ha
utbildningsinsatser
om SVF och dess
kriterier

Remissen bedöms
inte som SVF

Oklart vem som
bedömde remissen
och varför inte SVF
fylldes i. Här missas
klara SVF kriterier

Fortfarande finns
inte misstanke om
cancer.Anmälande
läkare tänker inte på
att operation i
Falköping stänger
under sommaren,
när han skriver
operationsanmälan

Läkare misstänker
inte cancer i detta
läge utan tolkar
symtomen som för
gallsten.

Läkarew ville inte
tro det värsta

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Läkare som
bedömde remissen
fyllde aldrig i SVF
spåret utifrån de
kriterier som finns

Informera om SVF
kriterier kring
gallblåsecanceri ÖG
teamet.

Ingen
felhändelse i sig
utifrån Orbitanmälan( ingen
prioritering som
vid cancer)

Läkaren tänker inte
på att operation i
Falköping stänger
under sommaren.

Läkaren tänker att
anmälan finns i
systemet. Det finns
ingen inbyggd
kontrollfunktion i
systemet

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Läkaren tolkade inte de
samlade röntgensvaren som
så allvarlig, men ändå att
de behövde åtgärdas inom
en månad. Följde inte SVF
kriterier här heller för då
skulle en MR röntgen göras.

Kommunikation &
information
Information om
öppettider för
polikliniska
operationer
sommartid var
bristfällig

Utarbeta en tydlig
information kring
när olika enheter
stänger vid olika
ledigheter jul,
sommaren. Det bör
finnas sådan
information på varje
expedition/ vid
dator
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Patienten opereras i
Skövde polikliniskt.Det
visar sig vara en
gallblåsecancermed
spridning

