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Patient kommer in efter
överdos av alkohol och
tabletter.

2016 11 09

2016 11 14

2016 11 16

2016 11 17

2016 11 18

1.
Läggs in för vård inom
psykiatrisk slutenvård
efter allvarligt
självmordsförsök.
Skrivit avskedsbrev.
Bedöms som
högriskpatient för suicid
främst utifrån sin
sociala situation.

2.
Patienten bedöms som klart nedstämd av
överläkare 2. Depressionsskattning görs av
patienten med hjälp av
skattningsinstrumentet MADRS- S.
Resulterar ett högt värde, som är tecken
på svår depression. Förnekar
självmordsplaner i vårdmiljö, bedöms
dock som högrisk vid utskrivning.

3.
Vid granskning av
journalanteckningar
står det "fortsatt
normal tillsyn" trots
att tillsynsgraden
"extra tillsyn"
använts hittills på
patientens
vårdtillfälle.

4.
Patienten flyttas från
avdelningen med inriktning
abstinensbehandling till en
allmänpsykiatrisk
akutvårdsavdelning med
inriktning
personlighetssyndrom.

5.
Extra tillsyn övergår
nu till normal tillsyn
efter konsultation
där läkare 1
konsulterar
överläkare 1. Detta
baserat på samtal
med patienten
2016 11 18.

Ingen felhändelse.

Felhändelse.
1.Det konstateras att värdet i skattningen
är högt, men saknas dokumentation om
återkommande uppföljning av patientens
grad av depression.
2. AUDIT som är en rutin vid inskrivning i
slutenvård genomförs inte.

Saknas tydlig rutin om
hur kliniken åtgärdar/
följer upp avvikande höga
värden av
depressionsskattninngen
MADRS- S.

AUDIT som är ett
formulär för identifiering
av riskfylld och skadlig
alkoholkonsumtion
genomförs inte.

Personalen gör
bedömningen att de
kan värdera patientens
depressionsgrad och
livslust/ självmordsrisk
med hjälp av samtal.

Att genomföra AUDIT har
funnits som rutin vid
inskrivning sedan flera år,
men inte kommunicerats i
tillräcklig grad till
avdelningarna.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
En tilltro till sina
egna bedömningar
av patientens
mående.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Införandet av
rutinen har inte fått
genomslag på
kliniken.

Åtgärdsförslag.
Rutin för att upprepa MADRS- S
eller annan relevant skattning som
stöd för bedömning av suicidrisk
inför permission alternativt
utskrivning.

Åtgärdsförslag:
Implementering av rutin att
genomföra AUDIT på alla
patienter i samband med
inskrivning i slutenvård.

Felhändelse Troligen
felskrivning i
journalen.
Bifynd.

Ingen felhändelse.

Ingen Felhändelse

2016 11 25

2017 11 25 2017 12 09

2016 12 05

2016 12 08

6.
Beviljas egen utevistelse efter klinisk
bedömning gjord av överläkare 1.
Felhändelse. 1.
Förnyad MADRS- S bedömning saknas för att
jämföra med föregående skattning. Då
patienten tidigare bedömts som högrisk för
suicid utanför sjukhuset saknas
dokumentation kring patientens nuvarande
status.
2. Saknas dokumentation kring eventuell
insättning av Antabus i samband med
permission, där patienten tidigare använt
Antabus stöd för sitt alkoholmissbruk.

7.
Suicidriskbedömningar.
Felhändelse.
Det saknas dokumentation om
strukturerade
suicidriskbedömningar
genomförts under ovan angivet
tidsintervall.

9.
Permission del av
dag beviljas.
Patienten kommer
åter enligt
överenskommelse.
Bedöms "ingen
suicidal
kommunikation".

10.
Vårdplanering. Patienten
meddelas vid två tillfällen
denna vecka att hen börjar
betraktas som
utskrivningsklar.Bör således
förbereda boendefrågor och
liknande. Erbjuds
kuratorstöd för praktiska
bekymmer.

1. Saknas
rutiner för
återkommande
depressionsskatttning med
MADRS- S som
stöd.

Läkaren anser att
den kliniska
bedömningen är
tillräcklig. Detta
enligt intervju, men
bedömningen finns
inte tydligt
dokumenterat.

2. Patienten sätts in på
Naltrexon mot
alkoholsug, ingen övrig
behandling för sin
alkoholproblematik.
Saknas dokumentation
om att man diskuterat
insättning av Antabus
som stöd till patienten
inför förestående
permission.

Man fokuserar mer på
patientens depressiva
besvär än på missbruksproblematiken.

Bristfällig
dokumentation.

Enligt klinikens
självmordspreventionsprogram skall vårdpersonal
ha återkommande samtal där
man tar upp och försöker
hitta bärande strategier för
att hantera suicidtankar.Vad
som framkommer i dessa
samtal ska dokumenteras.

Behandlaren har valt att inte
genomföra eller dokumentera
suicidriskbedömning.
Organisatoriskt är det möjligt
att rutinen inte efterföljs.

8.
Det program för
självmordsprevention som
gällde på kliniken vid
tidpunkten för händelsen,
beskriver att skattningsskalor
kan vara ett bra stöd vid en
strukturerad suicidsriskbedömning.
I klinikens uppdaterde
Suicidpreventionsprogram
(171221) har man gjort en
förändring gällande suicidriskbedömningar, där det idag
råder delade meningar om
tilltro till skattiningsinstrument
vid bedömning av suicidrisk
(SBU- rapport 2015). Det finns
inga studier som styrker att
bedömningen av risken skulle
förbättras vid användning av
skattningsinstrument som stöd
vid bedömningen av
suicidrisk.

Personalen gör
bedömningen att de
kan värdera patientens
depressionsgrad och
livslust/ självmordsrisk
med hjälp av samtal.

Har man frågat
patienten om eventuell
suicidrisk eller skriver
man "ingen suicidal
kommunikation" i de
fall när patienten inte
själv uttryckt tankar om
suicid?

Felhändelse.
Saknas dokumentation
kring genomförd
suicidriskbedömning inför
förestående utskrivning.

Suicidrisken har tidigare
under vårdtillfället bedömts
som låg, så länge patienten
varit inlagd, men hög
utanför vårdmiljö.

Ingen ny suicidriskbedömning
görs i samband med att det
nu, tydliggörs för patienten
att det är dags för
utskrivning. Patientens
trassliga sociala situation
kvarstår sedan inskrivningen.

Bifynd

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Saknas rutin för
återkommande
uppföljning av
MADRS- S
skattning.

Utbildning & kompetens
Saknas mer ingående
kompetens kring
beroendeproblematik på
avdelningen, som har en
inriktning mot
personlighetssyndrom.

Omgivning & organisation
Organisationen ger möjlighet
till att rutinen för
suicidriskbedömningar inte
följs. Saknas kontrollsystem
av att gällande rutiner
efterföljs.

Åtgärdförslag.
Upprättande och
implementering av
rutiner för
användande och
uppföljning av
kliniska
bedömningar samt
skattningar.

Åtgärdsförslag.
Utbildningsinsatser
för personalen
gällande patienter
med beroendeproblematik.

Åtgärdsförslag.
Skapa system som
innebär att
suicidriskbedömning
måste genomföras och
dokumenteras.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bristande följsamhet
till rutin för
bedömning av
suicidrisk.

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Tydliggörande av rutin samt
följsamhet kring suicidriskbedömningar enligt klinikens
självmordspreventionsprogram

Åtgärdsförslag.
Rutin för att inför
permission/
utskrivning tydligt
dokumentera
bedömd suicidrisk.

Åtgärdsförslag.
Följsamhet gällande rutin för
suicidriskbedömningar.
Återkommande information om
suicidriskbedömningar på
läkarmöten och
arbetsplatsträffar.

2016 12 09

11.
Patienten beviljas
permission i en och en halv
timma. Enligt
journalanteckning: "Inget
suicidalt framkommer."
Patienten skall åka till ett
köpcentra för att köpa
snus. Går på fel buss.
Hamnar inne i staden och
inhandlar sprit som hen
dricker samt går till
tågstationen. Där går
patienten framför ett tåg.
Ingen felhändelse

Patienten vårdas sedan 3 veckor på
IVA efter sitt suicidförsök. Efter
avslutad somatiskt vårdtillfälle
återgår patienten sedan till vård
inom psykiatrins slutenvård.

