KB7362425
Tid för händelse

Förutsättning
Patient med
illamående,

Dag 1

Två veckor

Två månader

Tre månader

Fyra månader

Sju månader

Åtta månade

1.
Daganteckning
mottagning

2.
Nybesök mottagning

3.
Undersökning
Mättnad Gastrolab

4.
Återbesök
motilitetsenheten
Egazil in

5.
Daganteckning
Planeras nytt
läkemedel efter disk
med kollega

6.
Återbesök
mottagning
Gradvis försvårats
att äta
In Papaverin +
Iberogast
Tycker att DTbuk
bör göras pga oklar
bukvätska postop
Gastroskopi
övervägs

7.
Utebliven
uppföljning
Telefonkont
planerad 3 v
återbesök p

Planering inför
besök

Sedvanligt utfört
enligt
mottagningens
rutiner.

Symtom som tyder
på
passagesvårighet
utan vidare
undersökning
Bukstatus och
provtagning saknas

Får ej kontakt med
patient
Enl TC ska försök
göras en v senare.
Går en månad innan
ny kontakt.

Skickas remiss DT?
Bukstatus och
provtagning saknas

Möjlig
bakomliggande
orsak/ bifynd:
Peritonealcystan ett
halvår innan första
mottagningsbesök,
uppföljning från gyn
Orsak (Varför?/
Därför att)
Specialiter bedömer
olika

Orsak
Bukstatus görs inte
nödvändigtvis vid
återbesök

Ingen remiss
skickas för DT, finns
heller ingen
ytterligare antecking
om det i TC.

Gyn följer upp
genom att
genomföra
undersökningar
enligt
kirurgkonsultens
rekommendation,
dock ej fullständigt.

Utbildning &
kompetens
Gyn ej följt
kir.konsults
rekommendation

Ingen dokum
telefonkonta
Finns ej bok
telefontid.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Utbildning &
kompetens

Inga bakomliggande
orsaker identifierade

För de större
grupperna finns mer
eller mindre
standardiserade
utredningar.

Olika specialister
har olika
erfarenheter och gör
därför olika
bedömningar.

Bukstatus i sig ger
sällan så mycket
information.

Åtgärdsförslag Ta
fram skriftliiga
rutiner för uredning
av olika
patiengrupper.

Åtgärdsförslag Tillse
att det finns
välfungerande
strukturer för
erfarenhetsutbyte

Flera möjliga
bakomliggande
orsaker. Ej utrett då
läkaren lämnat
sjukhuset och
händelsen ligger för
långt bak i tiden.

Pat skulle ri
efter 3 v, rin
efter 3 mån.

er

takt
v efter
punkt 6.

menterad
akt.
kad

Tio månader

Elva månader

Ett år och tre
månader

Ett år och tre
månader

Ett år och tre
månader

Ett år och fem
månader

8.
Telefonkontakt
Ingen förbättring
Ny medicin sätts in,
nu Buspiron
Utvärdering 4 v
senare

9.
Utebliven
uppföljning
Ringt pat x flera
utan svar
Telefonkontakt
planerad 4 v efter
senaste kontakt.

10.
Telefonkontakt,
patienten ringer
försämrad, Läkare
ska återkomma 1 v
senare

11.
Utebliven
telefonkontakt
Brev till patient ang
KBTo ny
medicinering
(Mirtrazepin)
Ny
telefonkontaktplaner
as 6 v

12.
Telefonkontakt
Patienten ringer upp
Pat testat
Mirtrazepin 10- tal år
sedan i psykiatrin,
vill ej prova igen,
men blir övertalad
Önskar gastroskopi
Pat får själv ringa för
uppföljning

13.
Daganteckning
cancerdiagnos, info
via annat sjukhus.

Finns bokad
telefontid Patienten
själv sökt kontakt

Rutiner kring
telefontider.
Bokning? SMSpåminnelse?

Pat känner ej till att
återkopplng ska ske

inga efter
nger först
.

Ingen forskning
kring
ackommodationsstö
rning, Provar olika
beh.alternativ,
tänker outside the
box. KBT visat god
effekt på IBS

Känner till att
återkoppling ska ske
men ej exakt
tidpunkt

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Mottagningen
använder flera olika
sätt för att ha
telefonkontakt med
patienterna.

SMS- påminnelse
med information att
samtalet kommer
från dolt nummer

Informera patienten
om att telefontid har
bokats

Två år och sex
månader

Pat avlider

