KB7918603
Dag 1 06:00

Patient med kronisk njursvikt
inneliggande för vård på avdelning
och blodprov visar högt S- Kalium
7,2 mmol

Dag 1 10:00

Dag 1 11:00

Dag 1 13:30

Dag 1 23:00

Dag 2 05:30

1.
Sjuksköterska 1 får
en muntlig
ordination av läkare
1 på infusion för att
sänka S- Kalium

2.
Sjuksköterska 1
startar infusionerna
enligt ordination för
att sänka S- Kalium.
Får en muntlig
ordination på att
kontrollera
blodgaser 1gång i
timman.

3.
Sjuksköterska 1
rapporterar över
aktuell situation till
sjuksköterska 2 som
fortsätter behandling
enligt muntlig
ordination.
Sjuksköterska 2
rapporterar till
sjuksköterska 3 att
S- Kalium ska tas kl
22:00

4.
Sjuksköterska 3
rapporterar nytt S- K
som visar 7.2 mmol till
läkare 2, som då
ordinerar att infusionen
startas igen, såsom
under dagen.

5.
B- glucos tas som
visar < 1.1mmol.
Patienten är
medvetandesänkt.

Den muntliga
ordinationen
dokumenteras inte
av läkare

Ordination av
kontroller
dokumenteras inte i
journal.

Gällande rutin för
dokumentation av
muntlig ordination
förbises

Dag 2 05:30

Inga prover har
tagits under natten.

Patienten får behandling för
hypoglykemi och efter observation
blir han förbättrad.

S- Kalium 7.2 mmol
finns inte att hitta i den
elektroniska journalen.
Det enda värde som
registrerats 5.9 mmol
(taget 22:53).
Behandling startas på
S- Kalium 7.2 som ej
går att återfinna i journal
Patienten var orolig,
drog i slangar och
sladdar men
somnade till slut då
ville man inte störa
patienten
Förväxling av SKaliumprov eller
provsvar? Brister i
id- kontroll?
Läsfel?

Ökad
arbetsbelastning för
sjuksköterskan
nattetid

På natten ansvarar
sjuksköterskan för
fler patienter än på
dagtid

Störande för
medpatienterna i
samma vårdrum

Patienten vårdades på
ett flerbäddsrum

God natt sömn prioriterades
Dokumenation
prioriteras inte alltid
under jourtid

Det har inte gått att
utreda vilken
förväxling som har
skett

bemanningen och
fördelningen av
patienter skiljer sig
mellan dag och natt

Det fanns ingen
indikation för att
patienten behövde
ett enkelrum

Hög
arbetsbelastning

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Utbildning &
kompetens

Omgivning &
organisation

Enligt övergripande
rutin finns en
skyldighet att
dokumentera
muntliga
ordinationer så fort
tillfälle ges.

Det saknas ett
rutindokument för
behandling samt
övervakning vid
hyperkalemi

Otillräcklig kunskap
kring behandling av
hyperkalemi

Skev fördelning av
patienter nattetid

Information i
personalgrupp kring
gällande rutin

VÖL/ Läkemedelsansvarig HIA
ansvarar för att upprätta
dokument för
läkemedelsbehandling av
Hyperkalemi

Reflektion i
arbetsgruppen kring
prioriteringar utifrån
patientbehov

VEC avd 92/ 93
Se över fördelning av
bemanning på avdelningen.

Inga bakomliggande
orsaker identifierade

