KB757249
2019- 10- 17

Patient med ffa högersidig
buksmärta och vaginal
blödning söker vård

19- 10- 17 kl. 13.28

19- 10- 17 ca kl.
16.00

19- 10- 17 kl.16.36

19- 10- 17 kl:17:00

19- 10- 17 kl.17.30

19- 10- 17 kl:17:35

1.
Pat. ringer
kvinnokliniken för
rådgivning

2.
Pat. känner sig
sämre. Åker i egen
bil mott
akut.mottagning.
Under färden blir
hon sämre och
tillkallar ambulans

3.
Ambulans anländer
till patienten. En
första bedömning
görs på plats innan
man kör mot
sjukhuset

4.
Pat. transporteras till
sjukhuset via
ambulans.

5.
Pat. kommer till KK för
att lämnas. Vid ankomst
blir pat. sämre.
Sjuksköterska på KK
(ssk 3) gör bedömning
tillsammans med ssk 1
att pat. är i behov av
övervakning på akuten

6.
Sköterska 3 går
med pat. och ssk 1
till akuten

Pat. får råd att
avvakta- Otillräcklig
tagen/ journalförd
anamnes

Sskrådgivare
bedömer inte
situationen som
akut. Ber om
komplettering med
grav. test. Ger råd
om smärtlindring
samt att pat. får
återkomma vid
behov.

Bristande
dokumentation av
smärtanamnes.

Pat. och hennes
partner upplever att
det finns
tveksamheter om
hon ska få åka
ambulans

Man tar vitalparametrar och triagerar
enligt RETTS. Triageringen påverkar dels
hur fort pat. behöver transporteras och var
pat. ska lämnas.
Saknas information
om sidoskillnad,
smärtkaraktär och
duration.

Sparsam blödning
som pågått i sju
dagar skulle kunna
vara tidigt missfall
eller ha andra
orsaker. Grav.test är
viktigt för fortsatt
bedömning.
Sköterska bedömer
att det kan göras av
pat. hemma.

Rådfrågning görs av ambulanssköterska
(ssk1) med ledningsläkare( läk.1) på
akuten
Vid rådgivningen triageras pat. orange
relaterat till vaginal blödning och
buksmärta men vitala parametrar är
gröna. Bedöms som helhet stabil.

Enligt lokal rutin
bedöms, efter
triagering, grön och
gul pat. på KK
medans orange och
röd patient bedöms
på akutmottagning.

Utbildning &
kompetens

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Bristande
fortbildning för
rådgivande
sjuksköterskor

Bristande rutin för
dokumentation vid
telefonrådgivning

Regelbunden
utbildning om tidig
graviditet,
blödningar,X för de
som har
telefonrådgivning
och för
akutmottagningens
personal

Att skapa en
dokumentationsrutin
samt telefonriktlinjer vid
telefonrådgivning.

Trots att pat bedöms
ha lågt blodtyck
samt vaginal
blödning
omtriageras hon inte
och planeras att
lämnas på KK

Rådfrågning görs
med läk.1 på akuten

Vi rådgivningen
triageras pat.
orange relaterat till
vaginal blödning och
buksmärta men
vitala parametrar är
gröna. Bedöms som
helhet stabil.

Då pat. var stabil
bedömde
ledningsläkare att
pat. kunde gå direkt
till KK då det var
viktigt att pat. fick en
snabb gynekologisk
bedömning

1. Pat. planeras att
lämnas på KK trots att
det är avsteg från PM
2. Ingen journalföring
från KK om att
pat.behöver ändra
vårdnivå finns.

1.Rådfrågning görs
även vid anmkomst
med lläkare 1 och
ledningssköterska (
ssk 2) som hänvisar
till KK

Vi rådgivningen
triageras pat.
orange relaterat till
vaginal blödning och
buksmärta men
vitala parametrar är
gröna. Bedöms som
helhet stabil.

2.Hos jourpat. som
bedöms på KK
under jourtid görs
dokumentationen av
sköterska i
akutjournalen och
inte i det
journalsystem som
används dagtid och
på inneliggande pat.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Avsteg från rutin att
orangetriagerad
patient bedöms att
lämnas på KK och
inte akuten

Otydlighet avseende
dokumentation pga
olika hantering
mellan klinikerna

En medicinsk riktlinje är vägledande och
individualisering/ avsteg kan göras.
Avsteg bör göras med försiktighet då
patientsäkerheten kan påverkas och
osäkerhet uppstår hos övriga inblandade
Vid avsteg ska en tydlig kommunikation
föras mellan enheterna och motiveras
varför avsteg görs.

För att ssk 1 ber om det
då det är lättare att ge
förstahandsinformation
till akuten om varför KK
inte kan/ vill ansvara för
pat.

Alla patienter som
passerar KK bör
journalföras i
Cosmic

Olika tolkningar av
vad triageringen i
praktiken innebär
bör klargöras.
Uppdatering och
genemgång av
gemensam
medicinsk riktlinje.

19- 10- 17 kl:17:45?

19- 10- 17 kl:18:00?

19- 10- 17 kl:18.30

19- 10- 17 mellan
kl:18:30- 19:10

19- 10- 17 kl: 19:15

2019- 10- 17
kl:19.30

19- 10- 17 mellan
kl:19:32- 20:00

7.
Pat. anländer till akuten och
tas om hand av akutteam

8.
Läkare 2 får
tillsammans med sin
bakjour( läkare 3)
rapport om pat. när
de står på op.
Ordinerar grav.test

9.
Läkare 2 dröjer med
att komma till
akuten, söks 3- 4
gånger

10.
Muntliga
ordninationer ges (
gravtest via urin)av
läkare 2i samband
med sökning

11.
Läkare 2bedömer
pat. på akuten

12.
Pat blir plötsligt
cirkulatoriskt
instabil. Triageras
röd

13.
Patienten
stabiliseras och
transporteras till
operation.

1.Ssk 3ombeds kontakta
KK´s primärjour (läkare 2).
2.Att jouren sökts finns inte
journalfört.

Ingen snabbgravtest
i urinen tas

1.Ssk 2 på akuten
anser att KK har
ansvaret för
patienten och
delegerar sökningen
till SSk 3.

Ansvariga på akuten
får inte
förstahandsinformati
on och ordinationer
från ansvarig
gynläkare

2.Akuten journalför
inte i samma
datasystem som
övriga sjukhuset
utan på
pappersjournal. Här
finns inget
nedskrivet om
sökningar, eller pat.
välbefinnande

Pappersjournalen
scannas först i
efterhand in i
komplementjournal

1.Bedömning av pat.
fördröjs.
2.Sökningarna
journalförs ej

Gravtest i urin tas
inte

Oklarhet när läkare
2 kan komma/
förväntas bedöma
pat.
Är rutin på akuten
att ta urinprov
inklusive gravtest på
fertila pat. med
blödning och
buksmärtor.

Pat. var yr och låg
tippad, kunde inte
gå upp för att kissa.
Använde bäcken
men då kom även
avföring och inget
prov gick att ta

Finns en oenighet/
tolkning mellan KK
och akuten hur och
var
omhändertagandet
av gyn.pat. ska vara

1.Läkare 2
prioriterar andra pat.
före

Efter op. som pågick
vid första sökningen
prioriteras röd pat.
på förlossningen
samt akut
bedömning av
fosterövervakning

1.Bedömning görs på
akuten att det är en
gynekolog som ska titta på
patienten varför
akutläkaren i teamet inte
bedömmer pat. i väntan på
gynjour

Enligt akutens
triagering ( enligt
RETTS) ska läkare
vid orange risk
bedöma pat inom 20
min

Läkare 2 är ensam
läkare på KK.
Aktuell pat. är på
akuten där team
med läkare finns.

Inget svar på
graviditetstest finns

Graviditetstest via
blod är taget men
inget svar är
avläst.Provet är
skickat till lab och
tar ca 1,5 h att
analysera

Graviditetstest via
urin är inte taget.
Det testet ger ett
omedelbart svar

Läkare 2 går strax
efter händelsen ut
från akutrummet

Behöver diskuterar
med och kalla in sin
bakjour ( läkare 3).

Får sökning från
förlossning som kan
vara akut, måste
svara då hen är
ensam läkare på
KK.

Läkare 2 behöver
vara med och
bedömma patienten
och fatta beslut om
vidare åtgärder.

Övriga läkare är
primärt ansvariga för
att stabilisera
patienten i
akutskedet och
behöver få besked
om vidare
handläggning ex.
operation
Ssk 2 återför
gynjouren tillbaka till
akutrummet

Andra läkare (4 st)
tar hand om det
akuta
omhändertagandet
av patienten.

Läkare 2 har inte
kommuniserat till övriga i
teamet om patient ska tas
till operation varför
osäkerhet i teamet
uppstår

Kommunikation &
information

Kommunikation &
information

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Omgivning &
organisation

Kommunikation &
information

Kommunikation &
information

Bristande/ avsaknad
av kommunikation/
samarbete

Bristande
tillgänglighet till
information

Avsteg från rutin

För många
samtidiga
arbetsuppgifter

Olika tolkningar om
prioritering

Bristande
kommunikation inom
teamet

Åtgärder som berör
båda klinikerna bör
journalföras i
Cosmic, alternativt i
akutjournalen med
tydlig identifiering på
vilka åtgärder som
görs och vem som
utfört åtgärderna

Tappa pat. för
gravtest via urin om
pat inte kan kissa då
det är viktigt för
snabb
diagnostisering.
Fortbildning/
påminnelse kring
rutinen.

Ta in bakjour vid
hög
arbetsbelastning.

Skapa tydlighet och
samsyn i
ansvarsfödelning
kring gynekologisk
patient på
akutmottagning.
Uppdatering och
genomgång av
gemensam
medicinsk riktlinje.

Förslag:
Gemensamma
akuta övningar/
utbildningstillfällen

Vid akutsituationer
ha stöd i
kommunikationsmod
eller exempelvis
closed loop, SBAR
och professionell
samtalston.
Förslag:
Gemensamma
akuta övningar/
utbildningstillfällen

Ansvarig läkare bör
tydligt kommunicera
med akutteam om
tänkta åtgärder och
vidare handläggning
så att missförstånd
undviks.

19- 10- 17- - 19- 10- 19

Patienten opereras för
extrauteringraviditet. Blödning
2,5l. Eftervård komplikationsfri,
pat går hem 2 dagar efter
operation.

Bifynd 1: Ambulans
når ej KK pga att
telefonen var på
ljudlöst läge.

Bifynd 2: Akutjournal
bristfällig vid
eftergranskning. går inte
att följa vem som gjort vad
samt att händelser ej
journalförts

Bifynd 3: Patienten med partner
upplever brist på sekretess och
integritet på akutrum samt en
otrevlig jargong och konstig
attityd mellan personalen
"kändes som att det var
viktigast vems patientent hon
var och inte varför hon var där
eller hur hon mådde"

Bifynd 4: Att ta hand
om jourpat. på
gynavdelning under
jourtid är i nuläget
under tillfällig flytt
inte optimalt.

