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Multisjuk patient med
afasi och högersidig
hemipares efter
ischemisk stroke med
spridda hjärninfarkter i
maj 2018. Inkommer
från korttidsboende för
en 4 veckors
bedömningsperiod på
rehabiliteringsmedicinsk slutenvårdsavdelning.

24/ 9

8/ 10

12/ 10

23/ 10

25/ 10 kl. 10.30

1.
Vid inskrivning på
avdelningen
inspekterar läkare
benen bilateralt:
slanka underben
och inga DVTtecken. Trombosprofylax insatt i juni
2018.

2.
Läkare beslutar att
sätta ut
trombosprofylax 12/
10 enligt
avdelningens
riktlinje eftersom
behandlingstiden
överstigit 16 veckor
och indikation för
fortsatt behandling
bedöms saknas.

3.
Trombosprofylax
sätts ut enligt
tidigare beslut.

4.
Patient blir utskriven
till korttidsboende,
är cirkulatoriskt och
respiratoriskt stabil
utan någon
nytillkommen
observerad smärta
vid utskrivning.

5.
Omvårdnadspersonal på
patientens
korttidsboende
upptäcker att höger
ben är svullet. SSK
vidtalas som i sin tur
kontaktar läkare
som beslutar om
transport till
akutmottagning med
remiss och
frågeställning DVT.

Ingen strukturerad
undersökning av
benen ur DVTsynpunkt journalförd
under vårdtiden.

Veckovis
benobservation
journalförs inte,
varför åtgärdens
utförande inte går
att säkerställa.

25/ 10 kl.13.40

Patient inkommer
cirkulatoriskt och
respiratoriskt stabil men
med svullet lår till
akutmottagningen. Hög
ventrombos verifieras med
ultraljud. Avlider kl. 16.55
efter plötsligt hjärtstopp.
Stark klinisk misstanke om
lungemboli som dödsorsak.

Riktlinje på avdelningen följs inte

Detaljkunskap om
riktlinjens innehåll
saknas bland SSK
och läkare
Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Inget konsekvent
sätt att dokumentera
överväganden och
ställningstagande
om trombosrisk/
blödningsrisk i
journal

Riktlinje tydlig men
flödesschemat kan
utvecklas

Term om
trombosrisk och
trombosprofylax till
journalsystemet så
att frågeställningarna tydliggörs.

Revidering av
aktuell riktlinje/
flödesschema

Riktlinje ej känd i sin
helhet

Kommunikation &
information

Utbildning &
kompetens

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Delvis otydlig
process för
spridning och
implementering av
riktlinjeinnehåll i
verksamheten

Ingen tydlig
introduktion av
riktlinjer bland
nyanställd
omvårdnadspersonal

Arbetsfördelning ej
tydliggjord på
avdelningen utifrån
riktlinjen att
inspektera benen
under inneliggande
vårdtid

Tydliggöra process
för introduktion av
riktlinjer hos
nyanställd
omvårdnadspersonal samt
spridning av
reviderade riktlinjer.

Aktivitetsplan för
sjuksköterskor för
inspektioner/
observation vid
trombosrisk
upprättas

Förändrad rondrutin
för att underlätta
läkarundersökning

