Patient som erhållit djupt trycksår under vårdtid
KB7078719
Dag 1 kl 16.30

Patienten läggs på
spineboard och
transporteras med
ambulans till akuten
och vidare till IVA

Dag 1- 2

Dag 3- 9

Dag 7- 29

Dag 30

Dag 31- 34

Dag 35 och framåt

1.
Plant ryggläge
med halosträck
ordineras under
natten. Patienten
opereras under
förmiddagen.

2.
Märket dokumenteras
omväxlande som
märke, rodnad,
nekrotisk rodnad och
födelsemärke av ssk på
IVA.
(1) Läkare från
vårdavdelning tittar på
märket och felbedömer
det som ett
födelsemärke
(2) Läkaren skriver
ingen journalanteckning om märket.

3.
Märke/ rodnad i
sacrum först
oförändrat i
karaktären, ser bra
ut. Patienten vänds
sida- sida. Därefter
får patienten
diarréer vilket
ytterligare irriterar
rodnaden i sacrum.
Huden smörjs och
skyddande förband
läggs

4.
Patienten flyttas från
IVA till vårdavdelning.
Vårdavdelingen
uppmärksammar inte
att patienten utöver
irritation pga diarréer
sedan tidigare även har
ett tryckmärke

5.
Patienten har svårt med
andningen och besvär med
slangarna till ventilatorn. Blir
även illamående i samband
med sondmatning. Vill inte
heller ligga på ena sidan pga
smärta.

6.
Trycksåret upptäcks.
Adekvata
sårvårdsåtgärdervidtas
och dokumenteras.
Efter en tid kan
sårutvecklingsprocessen vändas.

Förhållandevis
lång tid i
ryggläge
grundlägger
uppkomst av
trycksår.Liten
rodnad på nedre
kotan noteras.

Ej undvikbart,
ryggläget var
nödvändigt på
grund av
skadans art.

Patienten läggs inte på
Anti Decubitusmadrass

Bristande överrapportering
från IVA, rodnaden
relateras till diaréer. Ingen
informationsöverföring
avseende långvarigt
tryckmärke i utskrivningsanteckningen.

Rapporterande ssk saknade
överblick över det långa
vårdförloppet.

Inga bakomliggande
orsaker identifierade
(1) Ingen bakomliggande orsak
identifierad

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
(2) Ingen
bakomliggande
orsak har kunnat
identifieras

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Avdelningen har inte
som rutin att alltid
lägga "nyskadade"
patienter på Anti
Decubitusmadrass

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Sårvårdsjournal
skrivs ej på IVA

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Befintlig rutin har
dålig följsamhet

(2) Förbättra
följsamheten till
befintliga
dokumentationsrutiner

Åtgärdsförslag:
Alltid använda Anti
Decubitusmadrass vid
vård av "nyskadade"
patienter

Åtgärdsförslag:
Överväga att införa
sårvårdsjournaler på
IVA för att göra
väsentlig
information mer
lättillgänglig inom
IVA och i samband
med överrapportering

Åtgärdsförslag:
Följa befintlig rutin så
att omvårdnadspersonal inspekterar och
dokumenterar
hudkostymen samt vid
behov rapporterar till
läkare

Inskrivningsanteckning
på vårdavdelning
innehåller ingen
information om
tryckmärket

Vårdskada

(1) Patienten kan inte vändas
som brukligt. Personalen
upplever enligt genomförda
intervjuer detta som
frustrerande.
(2)Två överläkare tjänstgör på
avdelningen under veckan.
Endast den ena av dem är
medveten om att patienten
haft ett märke redan på IVA.
(3) I samband med den dagliga
omvårdnaden under de första
4- 5 dagarna på
vårdavdelningen upptäcks inte
trycksåret
(4) Vid tillfället var ny
sommarpersonal under
upplärning vilket innebär att
det var fler personer än
brukligt inblandade i vården.

Varken läkare eller
omvårdnadspersonal
inspekterade och
dokumenterade
hudkostymen

Utbildning & kompetens
(1) Behov av utbildning
och/ eller etiska
diskussioner kring (a) den
professionella rollen och (b)
i vilken utsträckning man i
situationer med svåra
avvägningar ska rätta sig
efter patientens önskemål

(1) Anordna sådan
utbildning/ etiska
diskussioner

Omgivning &
organisation
(2) Fast bemanning av
överläkare saknades vid
tidpunkten på
vårdavdelningen

Fast överläkare är nu
tillsatt

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
(3) Ingen
bakomliggande orsak
har kunnat identifieras

Kommunikation &
information
(4) Det kan inte
uteslutas att det större
antalet personal på
avdel- ningen kan ha
inneburit
kommunikationssvårigheter mellan anhörig
och omvårdnadspersonal

Göra en översyn om
huruvida fler åtgärder
är nödvändiga utöver
de som föreslås i den
här rapporten. Ett
exempel kan vara att
förbättra arbetet med
risk- bedömningar enligt
SKL´s mallar

I samband med
inskrivningssamtal
säkerställa att anhörig
vet vem som är
patientansvarig
sjuksköterska

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Ingen bakomliggande orsak
har kunnat identifieras

Överväga förändrad rutin så
att kontakt med
plastikkirurg tas i ett
tidigare skede för en första
bedömning. Även
samordning av
gemensamma rutiner
ortoped/ plastik/
vårdavdelning etc. kan vara
aktuellt.

