KB5129152
Dag 1

Patient opererad för
medfött hjärtfel

Dag 5 kl 11.30

Dag 5 kl 12.30

Dag 5 kl 13.30

Dag 5 kl 13.30

Dag 5 kl 14.25

1.
Patienten åker på
planerad
postoperativ
ultraljudsundersökni
ng av hjärtat.
Hjärtövervakningen
sätts i standby- läge
som brukligt när
patienter åker från
avdelningen.

2.
Patienten hämtas
från
ultraljudsundersökni
ngen av
avdelningspersonal
Den personen
kopplar inte upp
övervakningen igen
och talar heller inte
om att patienten är
tillbaka för ansvarig
personal

3.
Personal på
avdelningen
upptäcker att
patienten ej blivit
uppkopplad efter
undersökningen
Personal blir
avbruten av annan
patient när hen skall
gå och koppla upp
hjärtövervakningen
och glömmer sedan
bort att göra det

4.
Patientansvarig
sjuksköterska får
besked om att
patienten är tillbaka
från undersökningen
ganska långt efter
att patienten är
åter.

5.
Kvällspersonal
upptäcker patienten
livlös i sängen när
de går runt för att
hälsa och ta
kontroller,
återupplivning
påbörjas. Patienten
öppnas kirurgiskt på
avdelningen och tas
till operation där
cirkulation återställs.
Patienten vårdas
sedan på
intensivvårdsavdelni
ngen.

Oskriven regel är att
den som hämtar
patienten från
undersökningar är
den som kopplar
upp övervakning
igen eller
rapporterar till
ansvarig personal
att patient är
tillbaka

Teknik, utrustning &
apparatur
Hjärtövervakningen
kopplas rutinmässigt
bort vid
undersökningar
utanför avdelningen
pga att larmet inte
kan stängas av

Skapa ny rutin att
tidsbegränsa
standby- läget på
hjärtövervakningen
till att alltid gälla i
60 minuter

Undersöka
möjligheten med
tillverkaren att larm
gällande närvaro på
avdelningen kan
stängas av utan att
hjärtövervakningen
måste vara i
standby- läge

Hen förutsätter att
uppkopplingen av
övervaket redan är
gjord

Under hög
arbetsbelastning
prioriterar
nyanställd annan
arbetsuppgift

Flera patienter inom
ansvarigt vårdteam
planerades för
hemgång

Hen noterar inte att
hjärtövervakningen
inte är uppkopplad
igen

Orolig patient på en
av vårdteamets salar
krävde mycket
uppmärksamhet

Kommunikation &
information
Saknas tydlig rutin
för hur man
kommunicerar att
patienter är tillbaka
från undersökningar

Utbildning &
kompetens
Otillräckliga
kunskaper gällande
vikten av
arytmiövervakning

Omgivning &
organisation
Hög vårdtyngd pga
flera hemgångar och
patienter med högt
vårdbehov

Skapa rutin för
hjärtövervakning av
GUCH- patienter och
tydliggör i rutin
vem som är
ansvarig för att
koppla upp igen
eller rapportera till
ansvarig.

Säkerställa
kompetensen
gällande
arytmiövervakning
under introduktion
av ny personal

Översyn av
fördelning av
resurser med
hänsyn till
vårdtyngd

Oskriven regel är att
den som hämtar
patienten från
undersökningar är
den som kopplar
upp övervakning
igen eller
rapporterar till
ansvarig personal
att patient är
tillbaka

Det finns inga
skrivna rutiner
gällande vem som
är ansvarig för att
koppla upp
patienters
övervakning igen
efter undersökningar

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Det finns ett
vårdprogram men
dokument för
specifik rutin saknas

Skapa rutin för
hjärtövervakning av
GUCH- patienter.
Skapa individuella
behandlingsplaner
för GUCH- patienter.

Dag 11

Patientens återhämtning bedöms
som utsiktslös varvid
cirkulationsstödjande åtgärder
avbryts. Patienten avlider

