HA0004288
Tid för händelse

Man 63 år söker på
vårdcentralen hosta
flera veckor

2017- 09- 07

2017- 09- 07

2017- 09- 13

1.
Patienten ringer till
vårdcentralens telefontriageSSK. Han har hostat i sex
veckor och är subfebril. SSK
bokar in patienten till läkare på
infektionsmottagningen samma
dag

2.
Patienten kommer till läkare 1 Patienten har haft
torrhosta.
1 1/ 2 mån. framförallt nattetid. Får utskrivet
hostmedicin. Anamnes om rökning saknas.

3.
Patientens hustru ringer
telefontriage- SSK 2 och
uppger att patienten har
fortsatt hosta. Patienten har
nu hostat i 2 månader. Han
är subfebril av och till.
Patienten får tid till läkare
på infektionsmottagningen
samma dag.

Inga prover tas. Ingen lungröntgen genomförs
tienten orkar inte arbeta för hostan.
Han är hemma utan sjukskrivning.
Läkare 1 uppfattar att patienten mest är intresserad
av att bli sjukskriven.

På vårdcentralen följer man STRAMAS direktiv:Man
ska inte ta prover vid ÖLI enligt STRAMA.

Patienten upplevs inte vara så sjuk. Därför är det inte
aktuellt med sjukskrivning.

Patienten har en viros som han hostar av och får för
det hostmedicin som skall hjälpa honom och då kan
han arbeta.

Ingen planering görs för utredning av den långvariga
hostan.

Besöket ses som en punktinsats.

Anamnesen saknar information som skulle kunna
ligga till grund för diagnosticering.

Utbildning &
kompetens

Utbilda personalen i SVF om vilka
symtom som innebär att remitterar
till SVF:
Alarmsymtom, anamnes och
undersökningsfynd.
Utbilda personalen i STRAMA:s
behandlingsrekommendationer.

Kommunikation &
information

Säkerställ att man i
anamnesen tar upp väsentliga
uppgifter som kan ligga till
grund för utredningen av
sjukdomstillstånd.

2017- 09- 13

2017- 09- 20

2017- 09- 20

2017- 10- 09

4.
Patienten kommer till läkare 2. Han är andfådd när han går ut med sina hundar. Patienten
arbetar med trappstädning. Känner att han inte klarar av det. Han önskar bli sjukskriven.
Läkare 2 undersöker pat. Diagnos: långdragen ÖLI. Sjukskrivs tom 15/ 9 ( 2 dagar).

5.
Patienten ringer till
triage- SSK 2 en vecka
efter läkarbesöket. Han
fortsätter hosta och har
feber av och till. Bokas
in till infektions
mottagningen samma
dag.

6.
Patienten återkommer till läkare 2. Han
hostar mycket och har feber av och till.
Orkar inte som vanligt. Blir andfådd när
han ansttränger sig. Klarar inte av
trappstädning. Hans allmäntillstånd är
enligt journalanteckningen tämligen gott
och opåverkat. Läkaren sätter diagnosen
ÖLI som är på väg mot pneumoni.
Paienten sätts in på penicillin och blir
sjukskriven.

7.
Patienten ringer
telefontriage- SSK 3
för receptförnyelse

Inga prover tas.Ingen Lungröntgen genomförs.
Ingen differentialdiagnos prövas som KOL eller annan lungsjd.
Infektionsmottagningen innebär att man tolkar symtomen som en infektion.
Man "går på" kollegers tidigare bedömning.

Inga prover tas. Ingen lungröntgen
genomförs
Ingen differentialdiagnos prövas
Ingen anamnes om rökning
Ingen saturation, pef eller
sprirometri(lungfunktionsprov) utförs.

Patienten uppfattas ha
en ÖLI trots avsaknad
av symtom från de övre
luftvägarna.

Pat. uppfattas som en
"standardpatient"Ingen
utförligare utredning behövs

Man har bestämt att diagnosen är
långdragen ÖLI. Därför behövs
ingen provtagning eller vidare
utredning.

På infektionsmottagningen
undersöker läkaren infektioner
Man har "fastnat" i diagnosen ÖLI.

Det viktigaste är att patienten snabbt får en
läkartid. Detta prioriteras före kontinuitet. Det
är inte viktigt att patienten kommer till
"samma läkare eller till läkaren som patienten
är listad på.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Skapa rutin för utredning,
behandling och uppföljning för
patienter som återkommer till
vårdcentralen med samma
symtom och som inte förbättrats av
de råd och behandlingsinsatser
som getts.

Utbildning &
kompetens

Omgivning &
organisation

Se över
infektionsmottagningens
organisation.

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.

Utbildning förordas i:
- Kognitiva fel/ diagnostiska misstag
- Att arbeta med differential diagnostik

2017- 10- 10

2017- 10- 23

2017- 10- 26

2017- 10- 30

8.
Läkare 3( läkare som
patienten är listad på)
skriver ut recept
Diagnos: Paniksyndrom,
Vit. brist, vit. B12 brist,
sömnstörning, sedan
myalgi. Diagnoser satt
tidigare

9.
Pat. hustru ringer telefontriagering- SSK 3
och får en läkartid samma dag.
Hustrun ringer åter och avbokar tiden för
patienten till infektionsmottagningen.
Patienten är för svag för att ta sig till
vårdcentralen. Han orkar knappt vara uppe.
Äter och dricker dåligt, Han blir andfådd vid
minsta aktivitet. Patienten vägrar att söka
vård men hustrun förstår att han måste.
Sjuksköterskan rådgör med läkare. De
kommer fram till att patienten får söka på
akuten SUS alternativt. ringa ambulans.
Sjuksköterskan ringer hustrun och meddelar
detta.

10.
Läkare 3 får papper
från Falck läkarbilar
om att utföra
dödsorsaksintyg.
när obduktion är
färdig av pat. som
avled 2017- 10- 24
oväntat.

11.
Obduktion är klar och
preliminär stark
dödsorsak kan skrivas.
Det finns 4400 ml
vätska i pleuran på
höger sida och 700 ml
på vänster sida.

Läkare 3 funderar inte över
patientens diagnos ÖLI.

Hustrun fick ingen hjälp med att kontakta
Falcks hembesöksverksamhet för ett
hembesök.

Det finns ingen rutin på vårdcentralen
att kontakta Falcks
hembesöksverksamhet till patienterna.
Läkaren fokuserar på
receptförskrivningen

Man gjorde bedömningen att det var
bättre att patienten sökte akut på SUS
alternativt ringde efter ambulans.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Se över möjligheten att vid varje
tillfälle, även vid receptförskrivning,
fundera på långvariga tillstånd Fundera på differentialdiagnoser.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Skapa en rutin för när man skall
kontakta Falcks
hembesöksverksamhet till patienterna.

2017- 10- 30

Obduktionen visar malignitetsmisstänkt tumör i
mediastinum förenligt med mesoteliom, som
komprimerar vena cava. Hydrothorax.
Dödsorsaksintyg utfärdas

