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Patient söker
akutmottagningen
för smärta hö
ljumske.
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1.
Kontroll av
vitalparametrar.
SpO2 97%, puls 72.
BT 155/ 75, AF 18.
Temp 39,1 grader.
RLS 1.
Datortomagrafi buk.
beställs. PK 1,1.

2.
DT buk visar på
appendicit. Bedöms
i behov av
operation. Patienten
läggs in på KAVA.

3.
Patienten försämras
och får frossa.
MEWS 4. SpO2 89
%, puls 86. BT 180/
95, AF 16. Temp 39
grader. Kirurgjour
kontaktas. Patienten
ordineras
antibiotika.

4.
Patienten har
läkemedel
ordinerade till
kvällen.

5.
Operation av
perforerad
app.Operationen
konverteras och
medoperatör
tillkallas.
Cirkulatoriskt periop.

6.
SVT episoder, som
påverkat BT. Fått
inotropa läkemedel.
Pumpar avvecklas kl
03:30. Patienten
stabil utan inotropi.
Patienten får
ordinarie
hjärtläkemedel.
Mobiliseras till
sängkanten.

7.
Dokumenation i
journalen av
rdiologkonsult inför
att patienten ska
vårdas vidare på
avdelningen:
"palpera puls/ fråga
patienten"

Patienten
medicineras sedan
tidigare med
antikoagulantia.

Eliquis pausad.
Patienten får inte
ordinarie läkemedel
enligt
läkemedelslista.

Felhändelse:
otydlighet avseende
ordination/
nomenklatur.

Patienten får inte
sina ordinarie
läkemedel enligt
läkemedelslistan.

Patienten
involveras inte i
något samtal
kring sina
läkemedel.

Omhändertagandet
har fokuserat på det
akuta tillståndet.

Fokus på det
akuta
tillståndet

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bristande rutin för
hantering av
patientens
pågående
medicinering

Processläkmedel och nyinsatta läkemedel
ska hanteras i Cosmics läkemedelsmodul för
att undvika dubbeldokumentation.
Skapa en kryssruta för
läkemedelsgenomgång i Cosmic, på
akutjournalen (pappersjournal).
Ansvarig ssk där patienten vårdas för tillfället
ansvarar för iordningsställande och
administering av läkemedel till patienten.

Kardiologens plan
har sannolikt inte
uppfattats av
vårdande personal
på postop för
överrapprotering till
KAVA.

Man måste gå in
under "alla
anteckningar" för att
se kardiologens
anteckningar

Sjuksköterskan
utgår från ordination
på akutjournalen
(papper) och inte
läkemedelslistan,
Cosmic.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Bristande följsamhet till
rutin för ordination/
hantering av läkemedel
över klinikgränser, sk.
processläkemedel.

Anteckningen finns
inte under
"enhetens
anteckningar" i
Cosmic.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Rutin för rondchecklista
frångås där läkemedelsgenomgång är en del.

Återupprätta rutin att
rondchecklista
används.

Teknik/ utrustning &
apparatur
Defaultinställning i
patientjournalen
kräver ett extra
moment för att se
anteckningar skrivna
av medarbetare på
annan klinik.

Möjlighet att kunna
se vårdtillfällets alla
anteckningar i
Cosmic.

Kommunikation/
information
Otydlig intention
samt bristande
informationsöverföri
ng.

Direktrapportering
mellan kardiolog/
kirurg alt.
sjuksköterska för
förtydligande av
vidare planering.
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8.
Överraportering från
postop, att patienten
ska ha T. Eliquis
från idag.

9.
Patienten
cirkulatoriskt
stabil.
Mobiliseras.

10.
MEWS kontroll,
MEWS 1.

11.
Patienten hittas i
sängen, kallsvettig.
MEWS 3. SpO2
70%, puls 70- 130.
BT 105/ 60. AF 22.
Temp 36,8. EKG.
Kirurgjour kontaktas.

12.
Inj. Inohep
ordineras av
rondande läkare.

13.
MEWS kontroll.
MEWS 2. SpO2
95%, puls 77. BT
98/ 64. AF 18. Temp
36,9.

14.
Patienten hittas
livlös i sängen.
Hjärtlarm. HLR
påbörjas.

15.
HLR avbryts.

Patienten åter
KAVA.
Felhändelse:
patienten får inte T.
Eliquis

Oklart hur EKG
bedöms.
Avsaknad av
journalanteckning
(läkare) för det
inträffade.

Söker ej i Cosmic för
patientinformation, pga
användande av sk
bedsiderapportblad
(papper).

Åtgärd redan vidtagen.
Dubbeldokumentationen med sk
Bedsiderapportblad är
avvecklat.

T. Eliquis
pausad och ej
återinsatt.

Läkemedlet är inte
återrinsatt utan
fortfarande pausat.
Tid på dygnet och
skiftbyte har lett till
enbart muntlig
överrapportering
med en
förutsättande att
kollegan skulle
dokumentera.

Pausade läkemedel
syns inte i
utdelningsvyn som
sjuksköterskan
arbetar i.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Osäker rutin medför
dubbeldokumentation
för överrapportering
inom avdelningen.

Patienten har ej
fått T. Eliquis
enligt ordination.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Att läkemedel inte
återinsatts i Cosmic.

Utbildning &
kompetens

Omgivning/
organisation
Att läkare inte
Cosmics
dokumenterar vid
läkemedelsmodul
skiftbyte då det
innebär olika vyer
förutsätts att
där läkare och
pågående kollega
sjuksköteska arbetar dokumenterar.
i skilda vyer.

Att ansvarig läkare
hanterar läkemedlet
i Cosmic samtidigt
som dokumentation
sker på
periopjournal.

Fortblidning
avseende
läkemedelshantering och de
skilda vyerna i
Cosmic

Att ansvarig läkare
dokumenterar
bedömning av
patient i
datajournalen.

Avsaknad av
rutin hur EKG
signeras och
vem som tar
emot
informationen.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Avsaknad av rutin för
signering och
dokumentation av
bedömning samt avsaknad
av möjlighet att signera i
Cosmic.

Att EKG signeras i
Cosmic i likhet med
andra undersökningar/
prover. Samt att
dokumentation görs
avseende
bedömningen.

Pausade
läkemedel syns
inte
utdelningsvyn i
Cosmic.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Läkemedelslistan är inte
genomgången.

Återupprätta rutin att
rondchecklista används.

Avsaknad av
dokumeterad
bedömning av
patienten.

MEWS värden
dokumenteras utan
kommentar kring
klinisk bedömning
av utfall.

Begränsad klinisk
erfarenhet.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bristande rutin för
hantering och
rapportering av
MEWS.

Rutin för att
dokumentera
bedömningar och
åtgärder. Alltid
dokumetera vid
"larmvärden".
Behov av vidare
utbildning avseende
klinisk bedömning.

Kvalitetssäkra
introduktionen för ny
personal (akuta
situationer,
kontroller för svårt
sjuka
patienter)inklusive
praktiska
akutövningar.
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Patienten avlider.

