KB6526207
Dag 1

Patient (pat) med
myelodysplastiskt
syndrom (blodsjukdom som
innebär att man har svårt
att bilda blodplättar) på
inskrivningsmottagning.
Planeras för borttagande
av blåsstenar. Går med
käpp, rullstol vid längre
sträckor, ökad trötthet, lågt
Hb. Rökare.

Dag 10

Dag 11

Midnatt dag 11- 12

Tidig morgon dag 12

Morgon dag 12

1.
Pat kommer till sjukhus
för ingrepp. Genomgår
pleuratappning på
eftermiddag innan
operation (op) och
därefter till urologisk
vårdavdelning
(vårdavd).

2.
Genomgår ingrepp. Lättblödande
under operation. Anteckning från
postoperativ omvårdnad anger att pat
är klar och adekvat. Åter till
vårdavdelning kl 17.15 och är då
mycket medtagen och illamående.
Mätvärden eftermiddag/ kväll utan
anmärkning. Anhöriga pratar med
personal på sen eftermiddag och
frågar om de ska komma. Besökstid
snart slut och kommer därför överens
med personal om att avvakta. Ber
personal höra av sig om patientens
tillstånd förvärras.

3.
Under natten är patienten
agiterad. Är irriterad på
personalen, uttrycker att hen
vill vara ifred. Är orolig, vill upp
ur sängen. Personal har pat
under tät uppsikt, tittar till med
några minuters mellanrum. Vid
midnatt (då personal går
sedvanlig runda för
omvårdnad, kontroller etc)
hittar personal ej pat på
rummet. Upptäcker pat inne på
intilliggande avd. Pat har fallit
över trätröskel genom
byggplats in på intilliggande
avd. Får sår på kind och stortå.
Mätvärden utan anmärkning
efter fall.

4.
Under nattpasset är pat
fortsatt orolig. Personal
placerar säng utanför
sjuksköterskeexpedition så
personal kan ha ständig
uppsikt. Personal går
bredvid pat varje gång pat
är uppe och går omkring på
avd.

5.
Pat relativt lugn i sinnet på morgonen, är dock motoriskt
orolig. Har det dock jobbigt med katetern och vill upp och
kissa x flera. Kateter dras under morgonen. Har
larmmatta, sängen är sänkt. Larmmattan larmar när
personal är i lunchrum för frukostrast. Personal går för
att svara på larmet och ser att patientansvarig (PAS)
sköterska och rondande läkare är på rummet. Stänger
därför av larm. En stund därefter hörs tumult i korridor.
Pat har återigen tagit sig upp ur sängen och ut i
korridoren. Ramlar och slår upp ett jack i ögonbrynet.

1. Fallriskbedömning
görs ej.
2. Anteckning om pat:s
mående i journal görs ej
när pat anländer till
vårdavd eller efter pat
varit på pleuratappning.
Anteckning saknas
även från natten.

Felhändelse

1. Pat tar sig upp ur sängen
och in på intilliggande vårdavd
och ramlar.
2. Larmmatta används ej.
1. Oklart varför det inte
gjorts i detta fallet. Vid
tiden för händelsen
hade avdelningens
undersköterskor nyligen
genomgått en
reutbilning eftersom
mallar för fallriskbedömning i Melior inte
tillämpades i tillräcklig
hög utsträckning.

Larmmatta används ej

1. Patienten är i stunden oövervakad.
2. PAS uppmärksammar inte att patienten har gått upp
och ut i korridoren.
3. Sänggrindar används ej.
4. Enligt uppmaning från anhöriga kvällen innan, skulle
de kontaktas om pat:s tillstånd förvärras, detta görs ej.

Pat är under ständig
uppsikt. Arbetssituation
lugn. Personal går
bredvid pat varje gång
pat är är uppe och går
omkring på avd.
1.Pat har tagit sig
upp under
oövervakat
ögonblick.

2. Oklart varför
anteckningar
saknas. För lång tid
har gått och
personal minns ej
varför det ej gjorts i
det specifika fallet.
Förmodligen fanns
inget avvikande och
att detta var
anledning till att
inget skrevs.

Eventuellt hade rutin
inte "hunnit sätta sig
fullt ut".

1.Pat har under loppet av
några minuter tagit sig upp,
ut i korridoren och in på
intilliggande avd.

2. Personal
upplevde att pat var
under tät uppsikt
1. Den person (personal)
som varit vid pat:s sida hela
morgonen är trött och
känner sig yr. Behöver ta
rast och få något i sig,
lämnar över till kollegor.

Pat har inte någon
vid sin sida ständigt

Arbetssitution/ bemanning
tillåter ej att någon sitter
hos pat hela tiden, d v s så
kallat "klistervak".

Personal som "tar över"
uppfattar ej att behov finns
att någon sitter hos pat hela
tiden.

2. PAS
rondar
tillsammans
med läkare,
går runt i
olika rum,
och har
ingen
möjlighet att
konstant
vaka över
enskild
patient.

Fler
patienter
behöver
rondas.

3. Det finns inga generella
regler när grindar ska
används, bedömning görs
från person till person.

Oklart varför
anhöriga ej
kontaktades på
morgonen.

För oroliga och agiterade
patienter som i detta fall, kan
det innebära en risk att ha
grindar uppfällda på sängen.
(Istället används förebyggande
åtgärder såsom att sängen
sänks, bordskivan fälls ner och
droppställningar och liknande
tas bort).

Pat kan skada sig.
Fallet blir högre

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Kommunikation &
information

Kommunikation &
information

Bristande följsamhet till
befintlig rutin att
fallriskbedömning ska
utföras på pat där
fallrisk föreligger.

Bristande följsamhet till
patientsäker
journalföring av
väsentlig information.

Avsaknad av tydlig
rutin/ arbetssätt när
larmmatta ska
användas.

Otydlig
ansvarsfördelning
vid överlämning av
vårdkrävande
patient.

Olika uppfattning om
hur vårdkrävande
orolig patient ska
övervakas

Bristande
kommunikation.

Förbättringsåtgärd är
redan genomförd.
Riskbedömningar lyfts
vid varje morgonmöte.
Pat som ska
riskbedömas antecknas
på whiteboardtavla på
sjuksköterskeexpeditionen.

Information,
förtydligande och
samtal på
arbetsplatsträffar (APT)
om vilken information
som bör journalföras.

Införande av rutin/
arbetssätt att
larmmatta ska
användas när pat är
motoriskt oroliga
och agiterade.

Skapa rutin/ arbetssätt
som innebär att pat som
är motoriskt oroliga
alltid ska ha personal
vid sin sida. Insats ska
kunna ordineras av
läkare.

Samtal på APT
angående vikten av
att anhöriga ska
hållas underrättade
och kontaktas vid
försämring.

Morgon dag 12

Förmiddag dag 12

Middag/ Em/ Kväll/
Natt dag 12

6.
Pat vid medvetande
efter fall. Ojar sig,
agiterad. Hjälps till säng
av personal. Flyttas till
rum beläget närmre
sjuksköterskeexpeditionen. Blir efter
en dryg timme
medvetslös. Kräks. Fria
luftvägar hålls. MIG
larmas och anländer till
vårdavd efter 2- 3
minuter (enligt MIGjournal kl 10.30). De tar
över vården av pat.
Remiss för DT Hjärna
skrivs 10.35.

7.
DT hjärna utförs runt
kl 11.00. Visar stor
hjärnblödning.
Neurokirurg
konsulteras och
bedömer pat som
inoperabel.

8.
Vårdas på CIVA
(intensivvårdsavd).
Bedöms där som
utsiktslöst med
fortsatt intensivvård
varför denna
avvecklas. Vårdas
palliativt på
vårdavdelning.

Uppgift om att
mätvärden är tagna
direkt efter fallet
saknas.

Oklart om blankett för
mätvärden
(observationsblad)
använts. Finns ej
inskannad i journal.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Bristande följsamhet till
användande av befintligt
observationsblad för
registrering av mätvärden
att det ska skannas in i
journal.

Göra befintlig rutin
med blankett känd
genom information
på APT. Viktigt även
att blankett skannas
in i patientens
journal.

Felhändelse

Felhändelse

Dag 13

Pat avlider på
vårdavd.

