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65- årig
kvinna med
akut
pankreatit

Januari- juli
2018

2018- 07- 09

18- 07- 20 till
18- 08- 16

18- 08- 20 till
18- 09- 04

18- 09- 11

18- 10- 02 till
18- 10- 19

18- 10- 22

1.
Vårdas på
kirurgkliniken
ViN. Långvarig
behandling med
organstöd och
infektionsbehandling

2.
Hemgång. Haft TPN
under helgen. Har
tunnelerad CVK.
Hemsjukvård ska
dela läkemedel och
ta prover veckovis.
Planerad uppföljning
per tel. ÅB 4 veckor.
Pat uppmanas
kontakta kliniken
direkt om hon inte
mår bra. Sätts upp i
direktboken. Kontakt
ssk avdelas.

3.
Pat tar kontakt med
kliniken för att få nya
recept. Läkare når pat
7/ 8 hon beskriver då
uttalat sämre mående.
DT buk visar regress av
tidigare förändringar
men en stor magsäck
och en trång
tolvfingertarm. 13/ 8
planerad borttagning av
stent i tarmen på US,
skrivs ut samma dag.
Uppföljning kir klin ViN
3 dagar senare. Pat då
trött och tagen men vid
gott mod

4.
Pat tar flertal
kontakter,
efterfrågar
mera
uppföljning,
kostråd mm.
Läkare
konsulteras
ang
buksmärta
som pat
beskriver.

5.
Läkare får info
från US om att
en
kontrollgastrosco
pi ska göras
efter
borttagandet av
stent(13/ 8). Man
beställer denna i
narkos

6.
Pat tar flertalet
kontakter med
sin ssk,
receptförnyelse(
smärtlindring).
Undrar när
undersökningen
blir, preliminärt
24/ 10. Pat
kontaktar dietisk
pga svårigheter
att äta och
kräkningar. Får
kostråd.
Uppmanas söka
akutmottagninge
n om ej bättre

7.
Pat ringer sin ssk, mår
inte alls bra, får tid nästa
dag.

SIP genomförs inte,
anhöriga inte
involverade. Går
hem med CVK

Utskrivande ssk följer upp per
telefon och ringer även
hemsjukvården för att höra hur det
går. Får besked att allt är bra

Pat vill själv inte
involvera sina barn
och har planer på att
byta VC

Inga fler besök
planeras, pat får höra
av sig vid behov. Oklar
fortsatt upföljning.

Man uppfattar att
pat mår bra och vet
var hon ska vända
sig

Oklart ansvar
för
uppföljning
av pat
tilltagande
besvär

Fördröjning.
Oklart
remissflöde,
opanmälan mm

Oklar fördröjning

Oklart ansvar för
uppföljning av
pat tilltagande
besvär

Rörigt för pat, vem
ska man ringa till om
vad, dietist, ssk,
läkare?

Bedömer att pat kan
vänta till nästa dag

18- 10- 23

Inkommer dagen efter med
ambulans till akutmottagningen.
Mycket påverkad,
får intensivvård.

Svårt få grepp om
pat besvär, bedömer
det som långsam
försämring

Pat vill själv inte åka
in till sjukhuset

Känner obehag, vill
vara hemma

Kontakt ssk endast updrag
kolla provsvar, dietist får inte
info om trångt parti
Svårt att hålla
kontaten, svarar inte
i telefon
Hemsjukvården fasade ut, pat ville
sköta sina mediciner själv

Omgivning &
organisation

Kommunikation &
information

Information till
hemsjukvård
PAH
bristfällig(Går
hem med CVK)

Bristande
riskbedömning gällande
behov och insatser
genesamt i hela teamet;
läkare ssk, dietist

Kommunikation & information

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Plan för kontakt och uppföljning
där patient och närstående är
involverad saknas

Osäker planering och
informationsöverföring efter
återbesök.

Apodos sattes in 25/
9

Procedurer/
rutiner &
riktlinjer
Bristande
dokumentati
on och
informations
överföring
mellan läkare
US och ViN.

Procedurer/
rutiner & riktlinjer
Fast vårdkontakt
otydligt
kommunicerat

Kommunikation & information
Information till dietisten brister, moskost
mm. Får veta det av pat. Visste inte
direktboken

SIP som rutin när komplexa patienter skrivs ut.
Involvera och tydligör alla olika aktörers roll för
patienten. Remiss till PAH för denna typ av patienter
boende i Valdemarsvik.

Tillse att fast
vårdkontakt är
kommunicerat och
dokumentaret(social
samordnare skriver)

Skapa rutin för
Direktbokspatienter som
inte har cancer, tex
telefonuppföljning,
kontaktsjuksköterska
och flera planerade
återbesök

Tydlig planering och längre
uppföljning på så svårt sjuk
patient. Samordna med övriga
aktörer (i teamet) som är
involverade innan patienten
avslutas. Remiss till VC när
Kirurgen släpper patienten för
vidare uppföljning.

Se över befintlig rutin,
fungerar den eller behöver
den uppdateras/
aktualiseras

Skapa rutiner för fast
vårdkontakt, hur det
dokumenteras och
uppdataras i
patientjournalen

Personcentrerad
vård. Uppmuntra till
information och
delaktighet med
närstående

