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Röntgenremiss inkommer där det
begärs CT- undersökning pga
förändringar i buksportskörteln
(pancreas) enligt SVF (standardiserat
vårdförlopp)- protokoll. Fyndet av
pancreasförändringenvar ett bifynd
vid hyperthyreos utredning.
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1.
Radiolog prioriterar remiss till att utföra
CT- undersökning med jodkontrast, vilket
är den undersökningsmetod som kan
svara på frågeställningen tumörförändring
i pancreas.
Felhändelse. Otydlig remiss till radiologin
blir prioriterad till att undersökningen ska
utföras med jodkontrast.

2.
CT undersökning med
jodkontrast av pankreas utförs.

Det uppmärksammades inte att
patienten utreddes för
hyperthyreos. Vilket är en
kontraindikation till att ge patient
jodkontrast.

Det framgår inte tydligt i
remissen som är skriven av en
kirurg verksam inom "övre
mag- tarmmottagning" att
patienten utreds för specifikt
hyperthyreos. Omnämnandet
av "struma under utredning" i
remissen är inte tillräcklig som
kontraindikation för samtliga
radiologer.

I remiss från behandlande
kirurg inom endokrinologi till
kirurg mag- tarm nämns inget
om hyperthyreos.

Kommunikation &
information
Viktig information
för radiologi finns ej
med i remissen.

Fråga/ tvingande fält
ang hyperthyreos i
radiologins
journalsystem vid
remiss skrivning.

Utbildning & kompetens
Begränsad kunskap om
vilken information som
är relevant för
radiologin.

Checklista/ Information på
webb angående vad som
måste finnas med i en
remiss till radiologin. Samt
utbildning från radiologin
för remissskrivande
instanser.

Prioriterande radiolog har enligt praxis inte tittat
på tidigare röntgenundersökningar där det tydligt
framgår att patienten utreds för hyperthyreos och
då ej skall ha jodkontrast.

Information ang kontrindikation mot jodkontrast
för patienten har inte vid föregående remiss
prioritering förts vidare i radiologens
journalsystem på en angiven plats som alltid
tydligt syns med rödmarkerad text.

Ingen dokumenterad rutin
att föra in viktig
information om patienten
på en angiven plats i
radiologens journal.
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Patient har utvecklat en
hypertyreotoxikos

Felhändelse. Jodhaltig kontrast
injicerades i patienten.

Röntgensjuksköterskor
utförde undersökning
enligt prioriteringkod
given av bedömande
radiolog.

Det framgår av remiss att patient
utreds för struma samt att ärendet
har diskuterats på en rond mellan
radiolog och kirurg. Troligen
tolkades denna information som att
patientens hyperthyreos under
utredning var känd. Trots det skulle
patienten få jodkontrast pga SVFutredningen utav pancreas.

Rutin finns att röntgensjuksköterska
ska fråga patient om hyperthyreos.
Ingen dokumentation i radiologins
journalsystem finns vid detta tillfälle
om patienten blev tillfrågad.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Rutin saknas för
dokumentation av viktig
information om patienten i
radiologens journalsystem.

Utbildning &
kompetens
Kunskaperna är
begränsade
angående thyroidea
och dess sjukdomar

Skapa en rutin för när och hur
man inför viktig information på
en angiven plats som alltid
tydligt syns med rödmarkerad
text i radiologens journalsystem.

Utbildning utav
röntgensjuksköterskor
och radiologer i
thyroidea och dess
sjukdomar samt
inverkan av jodkontrast.

Teknik, utrustning &
apparatur
Hjälpmedel saknas i
radiologins journalsystem
för att komma ihåg samt
bekräfta att specifika
rutinfrågor ställs till
patient.

Skapa fält för enkel
dokumentation utav
specifika rutinfrågor i
radiologens
journalsystem.

