KB6251430

Svårt sjuk patient
med en pågående
kaliuminfusion ska till
operation för en
benmärgsaspiration
samt andra åtgärder
relaterat till blödning.

kl.12.41

kl.13.01

kl.13.56

kl.14.05

1.
Patienten
transporteras till
operation av
ansvarig
sjuksköterska på
vårdavdelningen
och överlämnas
till personal på
barnoperation.

2.
Patienten sövs
och ingreppet
påbörjas.

3.
En sprutpump
larmar att
Kaliuminfusionen
nästan är slut.
Avdelningen
kontaktas och
ansvarig
sjuksköterska ska
komma med en ny
infusion.

4.
Sjuksköterskan
från avdelningen
kommer med en
ny spruta och får
gå in på
operationssalen
efter att ha klätt
på sig
operationsrock
och mössa.

5.
Den nya infusionen
startas
Inställningen på
pumpen ändras till
en felaktig
infusionshastighet

6.
Sjuksköterskan ser
att pumpen indikerar
ett högre motstånd.
Markeringen på
pumpen försvinner
och sjuksköterskan
lämnar
operationssalen.
Sjuksköterskan
undersöker inte
anledningen till
tryckstegringen
ytterligare.

Inställningen av "volym
som ska infuderas" skrivs
där infusionshastigheten
ska stå och detta
upptäcker varken
sjuksköterskan från
avdelningen eller
anestesisjuksköterskan.

Infusionspumpen
ger inget fortsatt
larm.

Otillräcklig kontroll
av inställningarna på
pumpen mot
ordinationen.

Infusionspumpen
larmar inte för
orimligt hög
hastighet

kl.14.08

kl.14.33

7.
Infusionspumpen
larmar åter, nu för
att den tidigare
inställda "volym som
ska infunderas" är
klar.

8.
Sprutpumpen
larmar för högt
motstånd.
Larmet bekräftas
av anestesisjuksköterska
och infusionen
återstartas.

Larmet tystas och
infusionspumpen
återstartas utan
kontroll av
inställningarna på
pumpen mot
ordinationen.

Det gällande
arbetssättet är att
pågående infusioner
rapporteras över från
avdelningens
sjuksköterska till
anestesisjuksköterska.
Kontroller sker inte
rutinmässigt mot
ordinationshandling.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Omgivning & organisation

Teknik, utrustning & apparatur

Avsaknad av rutin för
gemensam kontroll av
pågående
läkemedelsinfusioner.

Ovan och stressande miljö för
avdelningens sjuksköterska.

Pumpen har inga förinställda
larmgränser (så kallade
läkemedelsprotokoll).

Skapa en rutin för gemensam
kontroll av pågående
läkemedelsinfusioner vid
överlämning av patient till
operation och vid byte av
infusionspåse/ spruta av
avdelningspersonal (på
operation).

Aktivera
"ambassadörsgruppen" mellan
operation och vårdavdelningen.

Byten av infusioner som kan
förutses ska undvikas på
operation.
Ha enhetliga infusionspumpar
så att anestesipersonalen kan
hantera läkemedelsbyten och
pumpinställningar med större
trygghet.

Införa läkemedelsprotokoll i
infusionspumparna.

Omhändertagandet av
patienten kräver full
uppmärksamhet och
larmet antas vara larm
om tryckstegring vilket
är vanligt när patientens
position förändras.

kl.15.03

9.
Infusionspumpen
larmar att
Kaliuminfusionen
åter nästan är slut.
Larmet trycks av
och tre minuter
senare stängs
pumpen av.

Patienten har fått knappt 59 ml infusion
Kalium istället 5,5 ml under en timma.
Patienten hjärtövervakas med EKG och
Kaliumvärdet i blodet kontrolleras. Patienten
kvarstannar på operationsavdelningen för
övervakning (lämnar 16.45). Utöver ett högt
serumKalium noteras ingen hjärtpåverkan.

