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Patient söker
Vårdcentral för
andfåddhet,
bensvullnad och
trötthet.

20161209

161209

170106

170221

170221

170221

1.
Remiss skickas från
Vårdcentral till
Klinisk fysiologi för
ultraljud hjärta.
Remissen inläst på
Klinisk fysiologi
samma dag.

2.
Remissen får en
prioriteringskod KF2
som innebär att
patienten ska kallas
för undersökning
inom fyra veckor för
ultraljud hjärta.

3.
Patienten kallas inte
till undersökningen
inom planerad tid.

4.
Patienten söker åter
på Vårdcentral för
samma problematik
fast förvärrad.
Patienten upplever
sig mer andfådd och
har nedsatt
gångsträcka.

5.
Patienten remitteras till
vidare sjukhus utifrån
sin problematik och
läggs in akut på
hjärtavdelning med
andnöd och misstänkt
hjärtsvikt.

6.
Planeras för ultraljud hjärta. Då
upptäcks att det redan finns en
planerad tid för undersökning utifrån
remissen som skickades från
vårdcentral 161209. Den tid som
bokningssystemet då räknade ut, var
ett ungefärligt datum för undersökning
170109. Den undersökningen blev ej
utförd.

Felhändelse. Undersökningen har inte
kunnat prioriteras.

Ingen felhändelse.
Ingen felhändelse.

Ingen felhändelse.
Ingen felhändelse.
Personalresursernaräcker inte till
att genomföra undersökningen
enligt prio KF2.

Undersökningen har inte
prioriterats utifrån ett högt inflöde
av remisser.

Ansökan om kökortningspengar skickas och beviljas av
områdeschef, men klinikens verksamhetschefanser att
man i första hand skall arbeta med effektivisering med
nuvarande personalstat.

Förslaget med effektivisering går inte att
genomföra, då läget redan är ansträngd i
personalgruppen. De anser att det inte
finns utrymme för att arbeta fram rutiner
för effektivisering.

Felhändelse.
Kallelse för undersökning skickas till
patienten 170206. Tid för
undersökning ligger inte inom
planerad tid enligt prioriteringskoden.

Högt flöde av inkommande remisser
innebär att man inte klarar att
genomföra undersökningen inom
utsatt tid.

Utifrån rådande personalsituation
finns brist på biomedicinsk personal
samt läkare, vilket medför att
undersökningen inte genomförs inom
den fyraveckors period som gäller för
prioritering KF2.

Utökning av verksamheten är inte
möjlig utifrån ekonomiska
begränsningar.

Omgivning &
organisation
Högt inflöde av
remisser samt
personalbrist och
icke ekonomiska
resurser.

Omgivning & organisation
Stort inflöde av remisser
gör att uppsatta ledtider
och prioriteringar inte kan
hållas.

Diskutera inom området och med
företrädare för personalgruppen, hur man
ska minska väntetider för prioriterade
undersökningar.
Detta gäller de fall man inte kan använda
sig av kökortningspengar,för att ta in
exrtapersonal utöver ordinarie bemanning.

Att använda
kökortningspengar för
att bemanna upp
apparatur utanför
kontorstid, och kunna
korta av köerna som
uppstått.

Öka bemanningen
på de specifika
områden där man
ser att man har
behov av
kökortningspengar.

170221- 170301

170221

170221

7.
Ultraljud hjärta
genomförs samma
dag som patienten
läggs in. Patienten
vårdas inneliggande
under nio dagar.

8.
Resultat av undersökningen
visar att patientens hjärta har
försämrad pumpförmåga.
Felhändelse
Patienten har väntat längre än
förväntat på undersökningen
som skulle genomförts för sju
veckor sedan, enligt den
prioritering som gjordes i
december - 16.

9.
Patienten bedöms ha
löpt risk att drabbas av
allvarlig vårdskada,
utifrån fördröjd
behandlingsinsats.
Felhändelse
Långa väntetider för
ultraljudsundersökning
på grund av bristande
personalresurser o högt
inflöde.

Ingen felhändelse.

Högt flöde av inkommande
remisser.Det saknas
personalresurser, vilket medför
att man oftast bara klarar att
genomföra undersökningar på
inneliggande patienter.

Omgivning &
organisation
Hög belastning på
befintlig personal
utifrån högt inflöde
av remisser.

Prioritera anställningar och
utbildningsinsatser för
biomedicinska analytiker.

180508

Patienten upplever sig
idag återställd och anser
sig inte ha några men
efter händelsen.

