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Sammanfattning
Uppdraget att genomföra en händelseanalys syftar till att om möjligt identifiera flöden som
kan optimeras för att ett liknande förlopp skall kunna undvikas i framtiden.
Uppdraget gäller utredningen av patientens långvariga hosta.
Denna händelseanalys handlar om omhändertagandet av en patient med långvarig hosta,
svaghet och återkommande feber under perioden 2017- 09- 07 t.o.m. 2017- 10- 26.
Bakgrund: Man 63 år söker vårdcentralen vid upprepade tillfällen pga. hosta i 1½ månad utan
några symtom från övre luftvägarna. Vårdcentralen erbjuder hostmedicin men gör ingen
utredning för att fastställa korrekt diagnos. Han avlider i hemmet 1½ månad efter första
besöket på vårdcentralen. Diagnos fastställs vid obduktionen: Mesoteliom i höger lunga med
växt i mediastinum vilken komprimerar vena cava superior med hydrothorax och
hydropericard.
Bakomliggande orsak är främst organisation och omgivning i bemärkelsen att man på
vårdcentralen bör reflektera över hur patienter som återkommer med samma symtom,
under kort tid, kan omhändertas på en mottagning som ger utrymme för en djupare
utredning av symtom. Vårdcentralen är organiserad så att det finns en god tillgänglighet.
Patienten har fått läkarbesök inbokat samma dag varje gång då han sökt vård.
Men frågan som ställs i denna händelseanalys är om vårdcentralen har erbjudit rätt vårdform
för denna patient.
När patienten först kontaktar vårdcentralen pga. hosta under 1½ månad leder
telefontriageringen till att patienten bokas in på infektionsmottagningen samma dag.
Patienten kontaktar vårdcentralen 5 gånger pga. fortsatt hosta och feber av och till. Han
bokas till läkare på infektionsmottagningen. Mottagningsformen innebär korta, snabba
bedömningar. Att boka patienten återkommande till infektionsmottagningen leder till att
man håller fast vid diagnosen ÖLI och funderar inte vidare på någon differentialdiagnos. Trots
att patienten inte har symtom från munhåla, svalg eller hals. Infektionsmottagningen
erbjuder ingen läkarkontinuitet eller djupare utredning av patientens långvariga hosta.
Det har inte skett någon diagnostisk paus eller tankar om differentialdiagnostik.
Snabb, tillgänglig vård måste vägas mot rätt innehåll i mottagningsbesöket.
Det måste ges förutsättningar för möjligheten att avsätta tid för en djupare bedömning med
diagnostisk paus och differential diagnosticering.
Det framkommer att man betraktar patientens symtom som en ÖLI och att han anses vara en
”standard” patient som man har många av. Anamnesen innehåller inte information om
patienten är rökare. Man uppfattar inte att patientens symtom är grund för sjukskrivning,
trots att han har ett ansträngande arbete. Patienten uppger sig bli andfådd vid ansträngning
och att han inte orkar som tidigare utan blir trött.
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I analysen förefaller det som att man behandlar hostan men beaktar inte hela patienten och
undersöker inte orsaken till hostan. I intervjun med anhörig har det framkommit att
patienten godtog läkarens resonemang, att inte tillmötesgå patientens önskan om
sjukskrivning. Patienten hyste stor tilltro till läkare och hade i denna känsla inte förmåga att
vara påstridig, då läkaren uppfattade hans allmäntillstånd som bra, trots att han hade det
svårt med hostan, tröttheten, feber av och till och var andfådd. Han stannade hemma från
arbetet eftersom han var alltför sjuk för att arbeta, vilket innebar att han inte fick någon
sjukersättning trots sin sjukdom.
Ytterligare en viktig bakomliggande orsak till händelsen är kompetens och kunskap. Man
håller fast vid diagnosen ÖLI trots avsaknad av symtom från näsa, munhåla och hals. Redan
det första läkarbesöket borde föranlett remiss till SVF, då patienten haft sin hosta i sex
veckor. Hosta under så lång tid hos rökare eller före detta rökare skulle föranlett misstanke
om lungcancer. Att tolka patientens hosta som ÖLI innebar att man följde STRAMA:s riktlinjer
när det gäller att vara restriktiv med provtagning.
I intervju med sakkunnig har vikten av provtagning påtalats. Vid patientens andra besök hos
läkare skulle man funderat på om den långvariga hostan kunde bero på annat än en viros.
Differentialdiagnostiken som man kunde fundera på är t.ex. TBC (patienten var städare),
allergi, bakteriell mycoplasma, pseudomonas, hjärtinsufficiens(andfåddhet, dyspné och
nedsatt kondition), lungcancer. Utredningen skulle t.ex. innehålla: blodprovstagning, röntgen
pulm, saturation, spirometri.

Bakomliggande orsaker har bl.a. funnits vara avsaknad av helhetssyn, oklara rutiner för
utredning, behandling och uppföljning för patienter med återkommande symtom.
Föreslagna åtgärder inkluderar:
 Utbildning i STRAMA:s riktlinjer och SVF för samtlig personal.
 Utbildning i kognitiva fel / diagnostiska missar.
 Att arbeta med differentialdiagnostik.
 Se över hur arbete med patienter som återkommer med långvariga symtom skall
omhändertas med läkarkontinuitet.
 Arbeta med värdegrund och kommunikation för få en helhetssyn på patienten.
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1 Uppdrag


Involverad verksamhet är Vårdcentralen x



Tid avsatt för journalgenomgång med medarbetare som har haft mest kontakt med
patienten



Analysen omfattar 2017- 09- 07 tom 2017- 10- 26



Specifika fakta och flöden som skulle kunnat ha tagits hänsyn till så att patienten hade fått en
snabbare diagnosticering

Syftet med händelseanalysen är att om möjligt identifiera flöden som kan optimeras för att liknande
långdraget förlopp ska kunna undvikas framgent.
Uppdragsgivaren åtar sig att informera berörda avdelningar och involverade medarbetare om att en
händelse analys kommer att genomföras.
Uppdragsgivaren kommer att se till att anhöriga blir informerade. Efter analysen kommer
uppdragsgivarenatt besluta om eventuella åtgärder utifrån analysens resultat och återkoppla
analysens resultat till involverade medarbetare och till patientens anhöriga.
I analysteamet kommer patientsäkerhetssamordnare Ulla Blomé vara analysledare och ta hjälp av ett
analysteam från Vårdcentralen x.
Ytterligare deltagare i analysteamet utses av analysledaren.

1.1 Uppdragsgivare
Uppdragsgivare: Verksamhetschef vid vårdcentral x

1.2 Uppdrags- och startdatum
Uppdragsdatum: 2018-05-17
Startdatum: 2018-06-08

1.3 Återföringsdatum
Inte bokad.
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2 Deltagare i analysteam
Följande personer deltog i analysteamet
Roll/titel
Analysledare
Skånes universitetssjukhus/ Närvård SUS
Analysteammedlem/läkare
Skånes universitetssjukhus/ Närvård SUS
Analysteammedlem/läkare
Skånes universitetssjukhus/ Närvård SUS
Analysteammedlem/läkare
Skånes universitetssjukhus/ Närvård SUS
Analysteammedlem/sjuksköterska Skånes universitetssjukhus/ Närvård SUS
Analysteammedlem/sjuksköterska Skånes universitetssjukhus/ Närvård SUS

3 Metodik
Händelsen som beskrivs nedan bygger på fakta från:
- Intervju med direkt/indirekt involverad personal- Intervju med expert/sakkunnig
- Intervju med patient/brukare
- Litteratur/artiklar/rapporter
- Journalhandlingar
- Riktlinjer/rutiner
- Skriftlig redogörelse från direkt/indirekt involverad personal
- Internutredning eller motsvarande
I händelseanalysen har följande intervjuats
-Inledande möte med verksamhetschef för genomgång av uppdraget för händelseanalysen.
I analysarbetet har ett analysteam medverkat.
En läkare
Medicinsk rådgivare
Två triagesjuksköterskor

4 Resultat
Syftet med händelseanalysen är att undersöka om utredning och behandling av patientens symtom
skulle kunna ha genomförts på annat sätt.
Patienten var mycket sjuk, vilket skulle ha kunnat upptäckas med ett mer strukturerat
utredningsförfarande med differential diagnosticering.
I anhörigintervjun har det framkommit uppgifter om att patienten var så sjuk att han inte arbetade
trots att han inte blev sjukskriven. Att arbeta var inte möjligt. Hostan gjorde honom andfådd och
orkeslös. Detta hade kunnat komma fram vid en fördjupad anamnes vid det första läkarbesöket.
Rökanamnes togs inte upp vid hans besök på vårdcentralen. Behandlande läkare uppger under
arbetet med analysen att patienten var rökare. I intervjun med hustrun så var patienten i själva
verket rökfri sedan 35 år tillbaka. Denna information borde funnits med i bedömningen av hostan.
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Det framkommer i händelseanalysen att patienten upprepade gånger bokats till
infektionsmottagningen och att ingen djupare utredning görs, trots att hostan pågår under flera
månader. Mottagningsformen infektionsmottagning handlägger endast infektioner och ger en
inlåsningseffekt om att hostan beror på att han har en ÖLI. Man uppger på vårdcentralen vid
intervjuerna att det ges små möjligheter till reflektionstid för djupare bedömning med en diagnostisk
paus pga. tidsbrist.
Patienter som återkommer med samma symtom skall beredas en plan för utredning, behandling och
uppföljning på vårdcentralen. Planen skall göras tillsammans med patienten.
ÖLI patienter är vanligt förekommande på vårdcentralen. Det gäller att hitta de patienter som lider
av annat än ÖLI genom ett strukturerat arbetssätt. Enligt journalanteckning hade patienten inga
tecken på besvär från munhåla, hals eller näsa. Varför diagnosen redan initialt borde ifrågasatts.
Patienten hade redan från början besvär framförallt från de nedre luftvägarna med symtomet
torrhosta.
Det krävs differentialdiagnosticering med djupare bedömning och utredning för att få fram av vilken
anledning som symtomen kvarstår.
I intervju med sakkunnig har vikten av provtagning i den här typen av patientfall påtalats. Vid
patientens andra besök hos läkare skulle man enligt sakkunnig funderat på om den långvariga hostan
kunde bero på annat än en viros. Differentialdiagnostiken som man kunde fundera på är t.ex. TBC
(patienten var städare), allergi, bakteriell mycoplasma, pseudomonas, hjärtinsufficiens(andfåddhet,
dyspné och nedsatt kondition), lungcancer. Utredningen skulle t.ex. kunna innehålla:
blodprovstagning, röntgen pulm, saturation, spirometri. Med tanke på att patienten uppger hosta i
sex veckor eller mer skulle en remiss enligt SVF skickats för vidare utredning.
Förslag: Diskutera differentialdiagnostik på vårdcentralen. Undersök möjligheten till reflektionstid
och diagnostisk paus i det dagliga arbetet.
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Tidpunkt

Händelse

Felhändelse

Bakomliggande
orsaker

Analysteamets
kommentar

Åtgärdsförslag

17- 0907

Patient kommer till
läkare 1. Har hostat i
1½ månad. Pat. önskar
bli sjukskriven. Läkaren
avfärdar detta.

Patienten orkar inte
arbeta. Han önskar
bli sjukskriven.
Läkaren sjukskriver
inte patienten.

Kommunikation
& information

Besöket ses som en
punktinsats.

Det är viktigt att det
finns ett strukturerat
arbetssätt för patienter
med långvarig hosta.

Inga prover tas, ingen
lungröntgen görs.
Patienten får
hostmedicin.

Inga prover tas,

Diagnos: ÖLI.

Patientens hosta får
diagnosen ÖLI trots
avsaknad av symtom
från övre de
luftvägarna.

Anamnesen är
knapphändig.
Patienten har hostat
under 1½ månad. Inga
prover tas.
Procedur, rutiner
och riktlinjer

Utbildning och
kompetens

17- 09-13

Patienten kommer till
infektionsmottagningen och läkare 2.
Patienten har fortsatt
hosta och är andfådd.
Han har svårt för att
arbeta. Hostan har nu
pågått i 2 månader.

På vårdcentralen
följer man
STRAMA:s riktlinjer
som uppfattats som
att inga prover skall
tas på ÖLI. Man
uppger att
infektionsprover
inte skulle ge någon
mer information om
patientens tillstånd.
Man uppger att
mottagningsformen
infektionsmottagnin
gen ger patienten
möjlighet att snabbt
komma till läkare.
Patienten uppfattas
som en
”standardpatient”
därför behövs ingen
utförligare
utredning.

Organisation och
omgivning

Procedur, rutiner
och riktlinjer

Ingen utredning
planeras med tanke på
den långvariga hostan
görs.

Läkare 2 tar fasta på
initiala fynd och den
satta diagnosen ÖLI.
Trots fortsatt avsaknad
av symtom från övre
luftvägar. Läkaren gör
ingen vidare bedömning
eller utredning med
provtagning eller
lungröntgen. Det görs
inte någon diagnostisk
paus för reflektion över
differentialdiagnoser.

Nytillkomna
luftvägsbesvär (t.ex.
hosta eller andnöd) med
en varighet av 6 veckor
hos rökare eller före
detta rökare kan
föranleda misstanke om
lungcancer.

Se ovan.
Tydliggör arbetssätt
kopplat till patienter
med långvarig
symtomdiagnos om
utformning av planering,
utredning, behandling
och uppföljning.
Exempelvis;
provtagning,
lungröntgen,
Saturationsmätning,
PEF, Spirometri.
Se över infektionsmottagningens
organisation och dess
förutsättning att ta hand
om patienter som
återkommer med
samma symtom.
Se över rutinerna vid
utredning av långdragen
hosta.
Genomför arbetssätt
som gör att patienter
med långdragna symtom
kommer till samma
läkare för utredning,
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behandling och
uppföljning.

17-09- 20

Patienten återkommer
till infektionsmottagningen och läkare 2.
Hostar mycket och är
andfådd vid
ansträngning.

Läkaren agerar inte
på möjligheten att
”fånga upp”
patienten. Hostan
har pågått mer än 2
månader.

Läkaren tolkar
besvären som att det är
på gång att bli en
pneumoni. Patienten
får pc.

Ingen
differentialdiagnos
prövas (allergi, TBC,
mycoplasma,
hjärtinsufficiens).
Inga prover tas.
Ingen lungröntgen
görs. Ingen kontroll
av saturation, pef
mätning eller
spirometri görs.

Patienten blir
sjukskriven.
Diagnos: ÖLI

Procedurer &
riktlinjer

Patienten bokas till
infektionsmottagningen.
Hostan tolkas som
fortfarande som ÖLI
trots fortsatt avsaknad
av symtom från övre
luftvägarna.

Se ovan.
Se över
mottagningsformen
infektionsmottagning.
Säkerställ att patienter
som återkommer inom
kort tid med samma
symtom kommer till
samma läkare för
utredning, behandling
och uppföljning.
Uppmärksamma
verksamheten om att
arbeta med differential
diagnosticering.

17- 10-10

Läkare 3, som
patienten är listad på,
skriver ut recept på
önskemål från
patienten via
telefontriage-ssk.

Läkare 3 gör ingen
egen bedömning av
patientens symtom.

Procedur, rutiner
och riktlinjer

När förnyelse av recept
görs förefaller det inte
som att man ”stannar
upp” och funderar över
patientens tillstånd och
långvariga symtom.

Se över möjligheten att
vid varje tillfälle, även
vid receptförskrivning,
fundera på långvariga
tillstånd. Kanske kan det
vara en annan diagnos
än den som är satt.
Läkare 3 (som patienten
var listad på)skulle ha
kunnat boka ett besök
till sin mottagning för
kontroll av kroniska
tillstånd och den
långvariga hostan.

17- 1023

Patientens hustru
ringer och får en
läkartid bokad samma
dag. Hustrun
återkommer och
avbokar tiden eftersom
patienten är alltför sjuk
för att ta sig till
vårdcentralen.
Patienten orkar knappt
vara uppe. Han äter
och dricker dåligt.
Sköterskan i
telefontriagen rådgör
med läkare. Hon
återkommer därefter

Läkaren och
sjuksköterskan
bedömde att
patienten var alltför
sjuk för att komma
till vårdcentralen.

Procedur, rutiner
och riktlinjer

På vårdcentralen brukar
man inte göra
hembesök eftersom inte
det finns tid för detta i
schemat.

Produktionsplanera
mottagningsbesök som
ger utrymme för
bokning av patienter
med mer tidskrävande
utredning, till samma
läkare.
Vårdcentralen kunde ha
hjälp patienten med ett
hembesök genom att
kontakta Falcks
hembesöksverksamhet.
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till patientens hustru
och berättar att de
kommit fram till att
patienten får ta sig till
akuten alternativt ringa
ambulans.

4.1 Händelseförlopp
Händelseanalysen gäller behandlingen och utredningen, av patientens hosta från 2017- 09- 07 till och
med 2017- 10- 26. Händelsebeskrivningen bygger på det som kommit fram i samband med
faktainsamling, journalgenomgång och intervjuer. Patienten har varit listad på vårdcentralen under
många år och har en läkare som han är listad till.
2017- 09- 07
Man 63 år söker på vårdcentralen med hosta under flera veckor (1½ månad).
Patienten ringer VC telefontriage-sjuksköterskan 1, Han har hostat sedan 1½ månad från och till.
Sjuksköterskan bokar in patienten till läkare samma dag.
2017- 09- 07
Patienten kommer till kommer till läkare 1 på infektionsmottagningen. Patienten har hostat 1 ½ mån.
Framförallt nattetid. Torrhosta. Patienten arbetar med lokalvård. Ingen feber. Patienten önskar bli
sjukskriven. Läkaren finner ingen grund för sjukskrivning.
Patienten får utskrivet hostmedicin.
2017- 09- 13
Patientens hustru ringer telefontriage-sjuksköterskan 2 och uppger att patienten har fortsatt hosta.
Får tid till läkare på infektionsmottagningen samma dag.
2017- 09- 13
Pat. kommer till läkare 2. Hostan har pågått i 2 månader. Hostar mindre nattetid men är fortfarande
trött. Patienten uppger att han är andfådd när han går ut med sina hundar. Pat. arbetar med
trappstädning. Känner att han inte klarar av det. Han önskar bli sjukskriven. Läkaren undersöker
patienten Diagnos: långdragen ÖLI. Sjukskrivs tom 15/9 (2 dagar).
2017-09-20
Patienten återkommer till telefontriage-sjuksköterska 2 en vecka efter läkarbesöket. Fortsätter hosta
och har feber av och till. Bokas in till infektionsmottagningen samma dag.
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2017- 09- 20
Patienten återkommer till läkare 2 hostar mycket och har feber av och till. Orkar inte som vanligt. Blir
andfådd när han anstränger sig. Klarar inte av att trappstädning. Allmäntillståndet är enligt
journalanteckningen tämligen gott och opåverkat. Läkaren sätter diagnosen långdragen ÖLI som är
på väg mot pneumoni, Hosta. Pat. sätts in på penicillin och blir sjukskriven resten av veckan.
2017- 10- 09
Pat. ringer telefontriage- sjuksköterskan 3 för receptförnyelse
2017- 10- 10
Läkare 3(läkare som patienten är listad på) skriver ut recept
Diagnos: Paniksyndrom, Vit. brist, vit. B12 brist, sömnstörning, myalgi. Diagnoser satta tidigare.
2017- 10- 23
Patientens hustru ringer telefontriagering-sjuksköterska 3 och får en läkartid till patienten samma
dag.
Hustrun ringer åter och avbokar tiden senare på dagen.
Patienten är för svag för att ta sig till vårdcentralen. Han orkar knappt vara uppe. Han äter och
dricker dåligt och blir andfådd vid minsta aktivitet. Patienten vägrar att söka vård men hustrun
förstår att han måste. Sjuksköterskan rådgör med läkare och de kommer fram till att patienten får
söka på akuten SUS alternativt ringa ambulans. Sjuksköterskan ringer hustrun och meddelar detta.
2017- 10- 26
Läkare 3 får papper från Falck läkarbilar om att utföra dödsorsaksintyg när obduktion är färdig av
patienten som avled 2017- 10- 24 oväntat.
2017- 10- 30
Obduktion är klar och preliminär stark dödsorsak kan skrivas. Det finns stark misstanke om att det är
mesoteliom.
Det finns 4400 ml vätska i pleuran på höger sida och 700 ml på vänster sida.
2017- 10- 30
Obduktionen visar malignitetsmisstänkt tumör i mediastinum förenligt med mesoteliom, som
komprimerar vena cava. Hydrothorax, hydropericard. Dödsorsaksintyg utfärdas
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4.2 Bakomliggande orsaker
Kommunikation & information


Förväntan hos patienten på besöket på vårdcentralen och resultatet i läkarbesöket stämmer
inte överens. Han var mycket sjuk och önskade bli sjukskriven. Läkaren ansåg inte det var
aktuellt med en sjukskrivning.



Patientens önskan om sjukskrivning uppfattas negativt av läkaren.



Anamnesen från patienten innehåller inte information som kunde legat till grund för
utredning av patientens sjukdomstillstånd.

Omgivning & organisation


Helhetssyn på patienten saknas



Patienten bedöms vara en ”standard” patient. Det vill säga det finns många med liknande
symtom.



Kompetensnivån bedöms vara tillräcklig när det gäller infektionssjukdomar. Diagnostiken i
det aktuella fallet har inte varit tillräcklig. Patienten har bedömts ha en ÖLI trots avsaknad av
symtom. Aktuella STRAMA riktlinjer har därmed feltolkats och patienten har inte utretts
enligt riktlinjerna.



Det saknas rutiner för patienter som återkommer med samma symtom och som inte
förbättrats efter insatt behandling.



Infektionsmottagningen är inte en bra lösning förutredning av patienter med långvariga
infektionssymtom.



Patienter med långvariga symtom som kräver utredning kommer inte till samma läkare.



Patienten fick inte hjälp med att få ett hembesök bokat via Falcks hembesöksbil.

Procedurer/rutiner & riktlinjer


Det ingår inte i rutinerna att kontrollera blodstatus vid långvarig ÖLI.



Det ingår inte i rutinerna att utreda med lungröntgen vid långvarig ÖLI.



Det ingår inte i rutinerna att kontrollera lungfunktionen genom att mäta saturation, PEF eller
med spirometri vid långvarig ÖLI.



Rutiner för omhändertagande av patienter med långvariga infektionssymtom saknas.



Ingen utredning planeras med tanke på den långvariga hostan.
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Ingen diagnostisk paus med funderingar på differentialdiagnoser görs.

Utbildning & kompetens


Bristande kunskap om när avsteg från generell restriktivitet bör göras.



Bristande kunskap om vad som är av vikt att dokumentera.



Rutiner för vad som skall dokumenteras följs inte.

4.3 Bifynd och andra upptäckta risker


Rutin för överföring av information om patientens livsstil saknas.



Förslag: Lyft frågan om hur anamnestagning med patienten skall säkerställa att viktig
information kommer fram och att man inte går på gammal information i patientens journal.



Det har framkommit att patienten inte kunde arbeta. Han var hemma utan sjukpenning.
Vilket gjorde att ekonomin rasade. Att sjukskriva är ett komplext och tidskrävande arbete för
läkaren. Frågan om sjukskrivning lämpar sig inte på en tidsbegränsad infektionsmottagning.



Förslag: Lyft frågan om sjukskrivningsrutiner.



I intervjun med anhörig har man påtalat att patienten hyste stor respekt för läkarkåren.
Vilket kan ha bidraget till att patienten inte fick fram det som han hade tänkt att säga under
läkarbesöket.



Förslag: Diskutera personcentrerad vård och värdegrund och hur man kan skapa större
patientinvolvering.

4.4Vårdskadekostnader/kvalitetsbristkostnader


Inte aktuellt.

4.5 Åtgärdsförslag
Kommunikation och information


Säkerställer att anamnesen innehåller information om väsentliga uppgifter som kan ligga till
grund för utredningen av sjukdomstillståndet.



Öka kunskapen om vad som skall dokumenteras.



Arbeta fram en dokumenterad journalförd plan med patienten för att undvika missförstånd
och för att säkerställa patientens delaktighet.

Omgivning & organisation
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Skapa rutin för utredning och uppföljning för patienter som återkommer med symtom som
inte förbättrats av de råd som getts.



Arbeta fram ett arbetssätt som gör att patienter med långdragna symtom kommer till samma
läkare för utredning, behandling och uppföljning.



Vid produktionsplanering bör man planera in mottagningsbesök som ger utrymme för att
boka patienter som behöver en mer tidskrävande utredning hos samma läkare.



Se över mottagningsformen infektionsmottagning, dess organisation och förutsättning att ta
hand om patienter som återkommer.



Arbeta fram ett arbetssätt som tydliggör värdegrundens betydelse för empatiskt respektfullt
bemötande.

Procedurer/rutiner & riktlinjer


Se över mottagningsformen infektionsmottagning, för att säkerställa att patienter som
återkommer med samma symtom(inte blivit bra) kommer till annan läkarmottagning för
utredning, behandling och uppföljning och där kontinuitet med läkare kan skapas.



Se över möjligheten till att vid varje tillfälle, även vid receptförskrivning, fundera på
långvariga tillstånd - Fundera på differential diagnos.



Se över hur man skapar utrymme för diagnostisk paus.



Möjliggör reflektionstid i verksamheten för att fundera över patienter som har
återkommande och/ eller accelererande sökmönster.



Fastställ inte diagnoser för snabbt, utan skapa utrymme för att pröva/ avskriva alternativa
differentialdiagnoser.



Gör en strukturerad planering för vad som skall ingå i diagnosticering, behandling och
uppföljning.



Utbildning och kompetens



Skapa rutin för utredning, behandling och uppföljning för patienter som återkommer till VC
med symtom som inte förbättrats av de råd och behandlingsinsatser som getts med
STRAMAS riktlinjer som ledstjärna



Utbilda i SVF: Alarmsymtom, anamnes och undersökningsfynd.



Öka kunskap om och när man bör frångå generell restriktivitet när det gäller provtagning.
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Se över rutiner vid utredning av långvarig ÖLI. Som t.ex. lungröntgen efter flera veckors
hosta.

Följande åtgärder har vidtagits omedelbart:
Verksamheten identifierade och initierade behovet av en händelseanalys.

5 Tidsåtgång
Tidsåtgång
För analysledare
För analysteam
För involverade (intervjuer, återkoppling etc.)
SUMMA

Tid i timmar
68
10
10
88
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6 Uppdragsgivarens kommentarer
Åtgärder:
Efter att ha tagit del av aktuell händelseanalys med tillhörande åtgärdsförslag kommer verksamheten
att fokusera på två åtgärder. Åtgärder som berör organisatoriska frågor kopplade till Region Skånes
ekonomiska styrning för primärvården lämnas utan åtgärd. Likväl åtgärder som berör inflöden från
samarbetspartners som FK, remisser från slutenvården, Företagshälsovård, m.fl. där verksamheten
inte kan styra över storleken på inflödena lämnas utan åtgärd. Dessa två kategorier av åtgärdsförslag
bedöms som konkreta men orealistiska.
Övriga åtgärdsförslag bedöms som konkreta och realistiska men bedöms redan finnas möjlighet för i
verksamheten, är under implementering och befinner sig i förankringsfas eller arbetas med för att
hitta finansiella lösningar på.
De två kvarvarande åtgärdsförslagen blir då:
1. Framtagande av någon form av ”algoritm” för patienter med både mångsöksbeteende samt
patienter som återkommer i tid med kort intervall utan önskad effekt av åtgärd.
2. Skapa någon form av dokumentationskultur där det tydligt framkommer vilken
överenskommelse som gjorts med patienten och om den grundar sig i någon specifik oro från
patientens sida. Detta för att lyfta patientdelaktigheten samt minimera risken att hamna i
”ord-mot-ord”.
Bägge dessa åtgärdsförslag kommer behöva gå igenom verksamhetens interna beslutsgång med
ledningsgrupp, utvecklingsgrupp, samverkan och dokumentation för att få en optimal förankring och
ingå i ”verksamhetskulturen”. Detta gör att tidsplanen inte kan konkretiseras till mer än under
hösten 2018.
Bakomliggande faktorer:
Med stöd av händelseanalysen skulle man med tänkta åtgärder sannolikt kunnat diagnosticera
patienten tidigare och med det förhindrat vissa delar i förloppet, men ej i dess helhet varför det trots
gjord händelseanalys är svårt att se några konkreta bakomliggande faktorer.

6.1 Återkoppling
Under ärendets gång har patienten diskuterats först i läkargruppen på gruppens eget initiativ. Efter
att ärendet blivit ”formellt” har de rapporterats kring gången på läkarmöte, ledningsgrupp,
utvecklingsgrupp samt på APT enligt gängse ordning för avvikelsehantering.
Återkoppling efter utförd händelseanalys med tänkta åtgärder kommer att göras på motsvarande
sätt.
Patienten närmaste anhörig får återkoppling via händelseanalysledaren.
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6.2 Uppföljning
Genom specifikt fokus på patientdelaktighet vid journalgranskning samt genom pinnstatistik för antal
patienter under viss tid som passerar genom den ”algoritm” som ska tas fram samt vilket/vilka forum
dessa patienter då passerat.
Tidsplanen för detta följer beslutsordningen för åtgärder.

7 Ordförklaringar
I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de
olika begreppen.
Vårdskada

Allvarlig vårdskada

Negativ händelse
Tillbud
Risk
Bakomliggande orsak
Händelseanalys
Felhändelse
Vårdskadekostnader
saturation
pef
spirometri
mediastinum
mesoteliom

Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslag
2010:659)
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller
avlidit (Patientsäkerhetslag 2010:659)
Händelse som medfört skada/vårdskada
Händelse som hade kunnat medföra skada/vårdskada
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens
termbank)
Orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk
Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett
tillbud
Något som man normalt först i efterhand kan konstatera gick fel i en
delhändelse
De merkostnader som en negativ händelse genererat, exempelvis till
följd av förlängd vårdtid och/eller vård på högre vårdnivå
Syrgasmättnad i blodet
lungfunktionstest
Test som mäter luftmängd som andas ut och luftens flödeshastighet
Utrymmet mellan lungorna
Malign tumör i lungsäcken
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8 Bilagor
Bilaga 1: Analysgraf
Bilaga 2: Vägledning för behandlingsrekommendationer
https://intra.skane.se/Utveckling--Forskning/Utvecklingsarbeten-och-forskningsprojekt/Sjukvardoch-tandvard/Standardiserade-vardforlopp---cancervard/
http://strama.se/behandlingsrekommendationer/
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard/kortarevantetider.2854.ht
ml
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