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Tidigare frisk patient som
varit inlagd vid flera
tillfällen de senaste 5
veckorna på grund av
smärtor i buk samt
illamående och bedöms
som gallstensanfall.
Genomgår en
gallblåseoperation vid
vårdtillfälle 6 och söker 4
dagar senare på grund av
buksmärtor samt
kräkningar.

Vårdtillfälle 1- 5

Vårdtillfälle 6

Vårdtillfälle 7. Dag 1.

Dag 1. Kväll

Dag 2 . Kl.01:30

Dag 2. Morgon

Dag 2. Kl.15

1.
Sammanfattning av
vårdtillfällen:
Söker på grund av
buksmärta och
illamående. Tolkas
som gallstensanfall.
Patienten vårdas vid
flera tillfällen för
smärtproblematik
utan att orsak till
smärtan säkerställs

2.
Sammanfattning av
vårdtillfälle:
Söker akut för buksmärta.
Opereras akut för
gallblåseoperation. Har
illamående och smärta i buken
efter operationen och även
smärta och illmående när hen
går hem. Patienten har
nyupptäckt förmaksflimmer och
blir insatt på blodförtunnande
medicin

3.
Söker ånyo för buksmärtor
samt kräkningar.Inlägges
för smärtstillande
behandling och
uppvätskning

4.
Det fanns inga
vårdplatser kvar på
kirurgavdelning, därför
läggs patienten in på en
ortopedavdelning där
det under sommaren
inte arbetar någon
sjuksköterska på natten.
Det höga
överbeläggningen på
ortopedavdelningen gör
att det måste ringas in
en sjuksköterska som
kan arbeta natt.

5.
På natten kräks
patienten blod,
sjunker i blodtryck.
Har svart avföring.
Sjuksköterskan
söker husjouren.
Patienten får
vätsketillförsel.
Blodtrycket blir
bättre, Har lågt
blodvärde och får
blodtransfussion och
stabiliseras

6.
Patienten har fått
frukost. Väntar på
gastroskopi
Patienten är inte
fastande inför
gastroskopi

7.
Patienten kommer
till operation. Under
förberedelserna för
gastroskopin blir
patienten
medvetslös. Får
mediciner och
återhämtar sig på
IVA

Patienten får gå hem men hen
känner sig inte redo för detta.
Har ont och mår illa.
Lyssnar på patienten
som själv berättar
att detta liknar
tidigare
gallstenssmärta.
Röntgensvar visar
kända gallstenar

När frukost
serverades hade
personalen inte
kännedom om att
hen skulle vara
fastande

Platssituationen på avdelningen
var svår.

Mindre antal vårdplatser under
sommaren

Informationen har
inte kommit fram
till personalen som
vårdar patienten på
dagpasset att hen
ska vara fastande

Saknas personal för att ha
öppet fler vårdplatser

Utbildning &
kompetens
Patienten kan ha
mer än en diagnos

Påminna kollegor i
MoM konferenser att
det kan vara fler
diagnoser hos en
patient.

Omgivning & organisation
För sjukhuset totalt så
rapporterades till regionen att
det var betydande påverkan
relaterat till brist på
vårdplatser och elektiva
operationer var inställda.

Fler öppna vårdplatser under
sommaren

Kommunikation &
information
Informationen har
inte överförts till
alla proffesioner

Skapa ett arbetssätt
där det framgår
vilka patienter som
är fastande

Dag 2. Kl.18

Dag 2. Kl.19

8.
Patient är
cirkulatoriskt
kompenserad, har
en pågående
blödning och får
blodtransfussion.
Patienten flyttas till
operation för ny
gastrosopi

9.
Under gastroskopin
försämras patienten
och får asysoli.
Hjärt- och
lungräddning
påbörjas.

Patienten avlider
sannolikt på grund av
ventrikelulcus.

