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Västra Götalandsregionen

Sammanfattning
Uppdraget var att kartlägga händelseförloppet där en patient med sviktande vitalparametrar skattas
med 13 NEWS- poäng vid ankomst till vårdavdelning. På morgonen är patienten inte kontaktbar,
flyttas omgående till IVA. I förloppet identifiera systemfel och ge förslag på åtgärder som kan
förebygga att liknande händelse inte sker igen.
Patienten inkommer med nedsatt allmäntillstånd, feber, ont i höger höft. Haft hosta senaste
dagarna. Patienten utreds på akutmottagningen med provtagning, röntgen utförs av lungor och
höger höft utan påvisbar patologi. Ordineras antibiotika Dalacin och inläggs på vårdavdelning.
Sjuksköterska på vårdavdelningen gör bedömning av patientens vitalparametrar vilket innebär:
blodtryck, andning, syresättning, temperatur, puls, vakenhet (NEWS) och får 13 NEWS-poäng. Ny
bedömning utförs efter två timmar, patienten får även här 13 i poäng. Ingen kontakt tas med
ansvarig jourläkare eller MIG-team vid något av bedömningstillfällena. Muntlig överrapportering sker
från kvällspersonal till nattpersonal. Det framkommer inte vid överrapporteringen att patienten har
höga NEWS-poäng. Det sker ingen ny bedömning eller dokumentation i patientjournalen under
natten. På morgonen är patienten inte kontaktbar och sjuksköterska utför ny NEWS-bedömning,
poäng 15, läkare tillkallas och patienten överflyttas till IVA. Patienten avlider en dryg månad efter
ankomst till sjukhus.
Analysteamet bedömer att patienten har drabbats av en vårdskada då patientens sviktande
vitalparametrar inte har uppmärksammats. Patienten har inte erhållit adekvat sepsisbehandling
under det första vårddygnet vilket troligen har försämrat patientens prognos.
Några av de främsta bakomliggande orsaker som framkommit:





Det dokumenteras ingen sammanställning om patientens vitalparametrar då patienten ska
lämna akutmottagningen.
Rutinen att kontakta jourläkare eller MIG-team har inte följts då upplevelsen är att "MIGteamet inte kommer ändå" samt ibland ett dåligt bemötande vid telefonkontakt.
Det saknas kompetens och erfarenhet gällande infektionspatienter.
Hög arbetsbelastning och ont om tid i samband med överlappning från kvällspass till
nattpass. Kultur/vana att inte läsa patientjournal vid överrapporteringen.

Några av de främsta åtgärdsförslagen:








Införa rutin att dokumentera patientens vitalparametrar från monitoreringen som en
omvårdnadsanteckning innan patienten lämnar akutmottagningen.
Följa rutinen som finns gällande MIG-team på sjukhuset.
Införa att vitalparametrar ska dokumenteras innan patient lämnar akutmottagningen och
flyttas till vårdavdelning. NEWS-bedömning rekommenderas på alla patienter oavsett
triagefärg.
Kartlägga metodstöd för överrapportering. Förlänga överlappningstiden genom att förändra
schemaläggningen.
Kontinuerlig utbildning för vårdpersonal gällande infektionssjukdomar.
Avdelningschef kan initiera möten mellan personal på vårdavdelning och IVA utanför de
akuta situationerna för att skapa ett bra samarbete och få en ökad förståelse.
Planera in kontinuerliga utbildningsinsatser för nattpersonal gällande dokumentation.
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1 Uppdrag
Kartlägga händelseförloppet där en patient med sviktande vitalparametrar skattas med 13 NEWSpoäng vid ankomst till vårdavdelning. På morgonen är patienten inte kontaktbar, flyttas omgående
till IVA. I förloppet identifiera systemfel och ge förslag på åtgärder som kan förebygga att liknande
händelse inte sker igen.
Uppdraget för analysteamet är begränsat till tiden då patienten kommer till sjukhusets
akutmottagning tills tidpunkt för ankomst till intensivvårdsavdelning (IVA).

1.1 Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är verksamhetschef inom specialistmedicin.

1.2 Uppdrags- och startdatum
Uppdragsdatum: 2018-12-28
Startdatum: 2019-01-17

1.3 Återföringsdatum
2019-03-08 analysledare har återkoppling till uppdragsgivare.
2019-03-20 analysledare har genomgång med uppdragsgivare och chefläkare.
2019-04-12 analysledare överlämnar slutrapport och handlingsplan till uppdragsgivare.

2 Deltagare i analysteam
Följande personer deltog i analysteamet
Roll / titel
Analysledare
Överläkare infektion
Överläkare lungmedicin
Sjuksköterska lungmedicin
Sjuksköterska akutmottagning
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3 Metodik
Händelsen som beskrivs nedan bygger på fakta från
- Avvikelserapport
- Intervju med direkt/indirekt involverad personal
- Intervju med expert/sakkunnig
- Intervju med närstående
- Lagar/förordningar/föreskrifter
- Journalhandlingar
- Riktlinjer/rutiner

4 Resultat
4.1 Händelseförlopp
Händelsebeskrivning nedan bygger på det som framkommit i samband med faktainsamlingen, var
god se den grafiska presentationen, bilaga 1.
Uppdraget för analysteamet är begränsat till tiden då patienten kommer till sjukhusets
akutmottagning tills tidpunkt för ankomst till intensivvårdsavdelning (IVA). Patientens hela
vårdvistelse beskrivs till viss del i den grafiska presentationen.
Söndag morgon
Patienten inkommer med nedsatt allmäntillstånd, feber, ont i höger höft. Haft hosta senaste
dagarna. Bensår bilat, torra, lokalt. Tidigare stroke, kärlsjuk, pyelonefrit (njurbäckeninflammation) vid
flera tillfällen. Rullstol.

1.
Söndag kl. 8:40- 9:30
Patienten har temp 38,7, får tablett Alvedon 1 gram. Blodtryck (bltr) 140/80 mmHg. Puls 110/min,
tidigare haft tillstånd i form av högersidig svaghet. Nervsmärta som behandlas med Gabapentin.
Läkare 1 ordinerar blododling x 2, blodtryck/puls x 4 och temp dagligen. Infusion Ringeracetat 1000
ml kopplas intravenöst (iv). Remiss till röntgen lungor och höft. Bedöms som cirkulatorisk stabil.
Felhändelse: Patientens syresättning och andning är inte dokumenterad.
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2.
Söndag kl. 9:30
Ankomstprover tas:
B-leukocyter 10,7 (vita blodkroppar, ref värde 3,5–8,8x109/L).
CRP 24 (C- reaktivt protein i blodet, stigande värde vid infektion/inflammation).
Hb 123 (hemoglobin i blodet ref värde 117–153).
B-glucos 10,3.

3.
Söndag kl. 10:00
Patienten har temp 39,1, får tablett Alvedon, 1 gram.

4.
Söndag kl. 11:36-12:36
Patienten har varit på röntgen av lungor och höger höft, ingen patologi påvisad.
Ordination av antibiotika Dalacin dokumenteras i inskrivningsrapporten kl. 11.53.
Ordinationen av Dalacin görs i läkemedelsmodulen kl. 12.36.
Felhändelse:
Patienten ordineras fel dos antibiotika.
5.
Söndag kl. 13:07
Patienten ska stanna kvar och blir inskriven på vårdavdelning pga. feber och hudinfektion. I
inskrivningsjournalen dokumenteras under åtgärder att det är svårt att komplettera med en
urinsticka. Patienten ordineras Clindamycin 300mg x3 med tanke på penicillinallergi. Vätska
ordineras samt febernedsättande. Via vårdavdelningen även konsultation av kärlkirurg.
Felhändelse:
Ingen kontroll av patientens urin, ingen dokumentation finns om varför det är svårt att komplettera
med en urinsticka.
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6.
Söndag kl. 14:30
Patienten får sin första dos med injektion Dalacin, 150 mg/ml, 2 ml intravenöst.

7.
Söndag kl. 15:03
Patienten flyttas till vårdavdelning. Omvårdnadspersonal på akutmottagningen markerar i
registreringssystemet Elvis att patienten är inläggningsklar och vilken vårdavdelning läkaren vill ha.
Vårdplatskoordinatorn meddelar/ringer upp sjuksköterska på vårdavdelningen och meddelar att det
kommer en patient.
Felhändelse:
Patientens sviktande vitalparametrar uppmärksammas inte.

8.
Söndag kl. 15:58
Vid ankomsten till vårdavdelningen har patienten temp 39,7, andning 30 resp./min, saturation 94%
ingen syrgas, systoliskt bltr 80 mmHg, puls 109/min, medvetandegrad 3 = 13 NEWS-poäng.
Ny NEWS-bedömning om 2 timmar dokumenteras.
Felhändelse:
Ingen kontakt tas med MIG-team eller jourläkare.
Patientens låga bltr uppmärksammas inte.

9.
Söndag kl. 18:07
Ny NEWS-bedömning utförs:
Temp 39,4, resp. 29/min, saturation 94%, ingen syrgas, systoliskt 90 mmHg, puls 102,
medvetandegrad 2 = 13 NEWS-poäng.
Felhändelse:
Ingen kontakt tas med MIG-team eller jourläkare.
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10.
Söndag kl. 21-22
Sjuksköterska 1 lämnar en muntlig rapport om patienten till personalen som ska arbeta natt.
Felhändelse:
Patientens sviktande tillstånd har inte framkommit vid den muntliga rapporten.
Ingen NEWS-bedömning utförs.

11.
Söndag kl. 23:58
Sjuksköterska 3 är inne hos patienten och ger tablett Oxynorm 5 mg som är en vid behovsmedicin.
Patienten får andra dosen infusion Dalacin 150 mg/ml, 2 ml iv.
Felhändelse:
Patienten får fel antibiotika.
Ingen dokumentation finns om varför patienten får smärtstillande läkemedel.

12.
Måndag kl. 06:11
Sjuksköterska 2 är inne hos patienten och ger tablett Pamol, 500 mg.

13.
Måndag kl. 08:00
Patienten får tredje dosen infusion Dalacin 150 mg/ml, 2 ml iv.

14.
Måndag kl. 08:49
Patienten har temp 41,0, andning 33/min, saturation 90% utan syrgas, systoliskt bltr 70 mmHg, puls
100, medvetandegrad 4 = 15 NEWSpoäng.
Patienten är inte kontaktbar.
Sjuksköterska 4 påkallar läkare på vårdavdelningen och utför en MIG-begäran.
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15.
Måndag kl. 09:34
Patienten flyttas till intensivvårdsavdelningen (IVA). Patienten visar ingen kontakt vid smärtstimuli
(RLS 8), systoliskt bltr 60 mmHg puls 100, resp. 30/min, saturation 90% utan syrgas, mask kopplas
med 15 liter syrgas. Bedöms som septisk chock, misstänkt E-coli sepsis.

16.
Måndag kl. 10:53
Infektionsrond dokumentation i journalen:
Blododling visar på växt av gramnegativa stavar i båda blododlingarna som är utförda. Patienten har
initialt fått Dalacinbehandling, därefter Tazocinbehandling. Byte till Gensumycin 4,5 mg/kg.
Koncentrationsbestämning ska ske 8 timmar efter given dos.

17.
Måndag till fredag
Patienten vårdas på IVA med dialys. Överflyttas till IVA på annat sjukhus pga. platsbrist.

18.
Fredag till onsdag
Patienten har under vårdtiden på IVA legat i respirator. Försök görs att koppla bort respiratorn, men
patienten klarar inte detta. Intuberas åter.

19.
Onsdag
Patienten flyttas åter till IVA på hemsjukhuset.

20.
Fredag till torsdag
Patienten får en kirurgisk tracheostomi pga. långvarig intubation. Initialt successivt bättre.
Patienten klarar endast korta tider ur respirator de första dagarna.
9
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21.
Torsdag till söndag
Patienten är respiratoriskt försämrad. CT visar utbredda lungförändringar bilateralt.
Utmattad, nedstämd och trött. Högt tryck i respiratorn. Brytpunktsamtal med anhöriga sker.

22.
Måndag
Patienten avlider.
Händelsen bedöms som en vårdskada:
Patientens sviktande vitalparametrar har inte uppmärksammats.
Patienten har inte erhållit en adekvat sepsisbehandling under det första dygnet vilket troligen har
försämrat patientens prognos avsevärt.

4.2 Bakomliggande orsaker
Alla orsaksområden har beaktats.
Kommunikation & information
Det dokumenteras ingen sammanställning om patientens vitalparametrar.
Vårdplatskoordinatorn har i detta skede ingen information om patientens vitalparametrar.
Rutinen att kontakta jourläkare eller MIG-team har inte följts då upplevelsen är att "MIG-teamet inte
kommer ändå" samt ibland ett dåligt bemötande.
Omgivning & organisation
Hög arbetsbelastning och ont om tid i samband med överlappning från kvällspass till nattpass.
Kultur/vana att inte läsa i patientjournalen vid överrapporteringen.
Kultur att inte dokumentera i patientjournal.
Procedurer/rutiner & riktlinjer
Riktlinjer och behandling gällande antibiotikabehandling har inte följts.
Patientens värden måste överföras manuellt av personal vilket är lätt att glömma bort.
Gällande dokumentationsrutin har inte följts.
Utbildning & kompetens
Det saknas kompetens och erfarenhet gällande infektionspatienter.
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4.3 Vårdskadekostnader/kvalitetsbristkostnader
Vårdskadekostnaden är svår att beräkna då man inte säkert kan säga hur många vårddygn patienten
behövt om insättande av adekvat behandling gjorts direkt.

4.4 Åtgärdsförslag
Införa rutin att dokumentera patientens vitalparametrar från monitoreringen som en
omvårdnadsanteckning innan patienten lämnar akutmottagningen.
Följa rutinen som finns gällande MIG-team på sjukhuset. Se bilaga 3.
Införa att vitalparametrar ska dokumenteras innan patient lämnar akutmottagningen och flyttas till
vårdavdelning. NEWS-bedömning rekommenderas på alla patienter oavsett triagefärg.
Kartlägga metodstöd för överrapportering. Förlänga överlappningstiden genom att förändra
schemaläggningen.
Kontinuerlig utbildning för vårdpersonal gällande infektionssjukdomar.
Kontinuerligt uppmärksamma läkarna på akutmottagningen att lathunden gällande
antibiotikabehandling finns tillgänglig på infektionsklinikens intranät/STRAMA samt en applikation.
Detta för att säkerställa att rutinen blir mer känd, exempelvis på de läkarmöten som finns.
Se bilaga 4.
Kontinuerligt uppmärksamma rutinen som finns gällande MIG på exempelvis APT (arbetsplatsmöte).
Gällande kommunikation och dokumentation använda SBAR som metod. Se bilaga 5.
Avdelningschef kan initiera möten mellan personal på vårdavdelning och IVA utanför de akuta
situationerna för att skapa ett bra samarbete och få en ökad förståelse.
Planera in kontinuerliga utbildningsinsatser för nattpersonal gällande dokumentation.
Påminna personalen på APT och förbättringsmöten angående vikten av att dokumentera patientens
vitalparametrar i akutjournal.
Uppmärksamma läkare på akutmottagningen gällande lathunden angående antibiotikabehandling
som finns tillgänglig på infektionsklinikens intranät/STRAMA.
Detta för att säkerställa att den blir mer känd genom att den tas upp på exempelvis de läkarmöten
som finns.

5 Tidsåtgång
Tidsåtgång
För analysledare
För analysteam
För involverade (intervjuer, återkoppling etc.)
SUMMA

Tid i timmar
86
27
4
117
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Analysledarnas kommentarer:
Det sker ingen muntlig kontakt via telefon från läkare på akutmottagningen till sjuksköterska på den
aktuella vårdavdelningen. Här finns ingen möjlighet att i ett tidigt skede ställa frågor angående
patientens mående. Ansvaret vilar på sjuksköterska på mottagande vårdavdelning att kontakta
jourhavande läkare eller ringa upp läkare på akutmottagningen.
Sjuksköterska på akutmottagningen hade vid denna tidpunkt inte börjat med inskrivningsrapport i
patientjournalen, detta startade i slutet av 2018.
Vid intervjuer av vårdpersonal på akutmottagning framkommer upplevelse av bristande
kommunikation mellan yrkeskategorierna gällande återkoppling av exempelvis givna ordinationer
och åtgärder.
Vårdplatskoordinatorn bevakar patientregistreringssystem, får meddelande i det systemet när
patienten är klar för flytt till vårdavdelning. Vårdplatskoordinator går in i patientjournalen och läser
inskrivningsrapporten utförd av läkare på akutmottagning och omvårdnadsdokumentation utförd av
sjuksköterska på akutmottagning. Därefter tar vårdplatskoordinatorn kontakt med lämplig
vårdavdelning och ringer sjuksköterskan där. De kommer överens om en tid när patienten kan
komma till vårdavdelningen, detta för att mottagande sjuksköterska ska ha möjlighet att läsa in sig
om patienten i patientjournalen innan patienten anländer till vårdavdelning.
Analysteamet identifierar att det är av yttersta vikt att patienterna hamnar på rätt vårdavdelning, i
synnerhet då patientinflödet är högt och trycket på vårdplatser stort. Personalen på sjukhuset har
arbetat under en längre period med kontinuerliga överbeläggningar. Det är önskvärt med fler
vårdplatser inom området.
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6 Uppdragsgivarens kommentarer
6.1 Åtgärder
Åtgärdsförslag

Genomföra åtgärdsförslagen?

Kartlägga metodstöd för överrapportering.

Ja, pågår

Förlänga överlappningstiden genom att förändra
schemaläggningen.

Inte rimligt

Planera in kontinuerliga utbildningsinsatser för nattpersonal
gällande dokumentation.

Ja

Införa att vitalparametrar ska dokumenteras innan patient
lämnar akutmottagningen och flyttas till vårdavdelning. NEWSbedömning rekommenderas på alla patienter oavsett
triagefärg.

Ta upp frågan i dialog med
akutmottagningen

Kontinuerligt uppmärksamma rutinen som finns gällande MIG
på exempelvis APT.

Ja

Gällande kommunikation och dokumentation använda SBAR
som metod.

Ja, vårdavdelningen har startat
pilotprojekt i samarbete med
chefläkaren

Initiera möten mellan personal på vårdavdelning och IVA
utanför de akuta situationerna för att skapa ett bra samarbete
och få en ökad förståelse.

Ja

Följa rutinen som finns gällande MIG-team på sjukhuset.

Ingen relevant åtgärd i detta
sammanhang. Rutiner ska följas.
För att kunna följa rutinen ska den
uppmärksammas (se ovan) och
dialog med IVA för att skapa bra
samarbete och förståelse (se
ovan).

Kontinuerlig utbildning för vårdpersonal gällande
infektionssjukdomar.

Ja

Införa rutin att dokumentera patientens vitalparametrar från
monitoreringen som en omvårdnadsanteckning i
patientjournalen innan patienten lämnar akutmottagningen.

Se ovan
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Påminna personalen på APT och förbättringsmöten angående
vikten av att dokumentera patientens vitalparametrar i
akutjournal.

Se ovan

Uppmärksamma läkare på akutmottagningen gällande
lathunden angående antibiotikabehandling som finns tillgänglig
på infektionsklinikens intranät/STRAMA. Detta för att
säkerställa att den blir mer känd genom att den tas upp på
exempelvis de läkarmöten som finns.

Tas upp i dialog med
akutmottagningen

6.2 Återkoppling
Händelsenalysen återkopplas av uppdragsgivare till berörd vårdenhetschef, som i sin tur återkopplar
till berörda medarbetare. Uppdragsgivaren återkopplar analysens resultat och åtgärder till
verksamhetschefen för akutmedicin.

6.3 Uppföljning
Fastställd handlingsplan där åtgärder genomförs av berörd vårdenhetschef återkopplas därefter till
uppdragsgivaren.
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7 Ordförklaringar
I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de
olika begreppen.
Vårdskada

Allvarlig vårdskada

Negativ händelse
Tillbud
Risk
Bakomliggande orsak
Händelseanalys
Felhändelse
Vårdskadekostnader
Tracheostomi
Triage
SBAR

Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslag
2010:659)
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit
(Patientsäkerhetslag 2010:659)
Händelse som medfört skada/vårdskada
Händelse som hade kunnat medföra skada/vårdskada
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens
termbank)
Orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk
Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett
tillbud
Något som man normalt först i efterhand kan konstatera gick fel i en
delhändelse
De merkostnader som en negativ händelse genererat, exempelvis till
följd av förlängd vårdtid och/eller vård på högre vårdnivå
Strupsnitt som utförs för att skapa fria luftvägar
Bedömningssystem för att beräkna tid till läkare
Kommunikationsmetod: S Situation, B Bakgrund, A Aktuellt tillstånd, R
Rekommendationer

15

Kunskapsbanksnummer: KB8012842

8 Bilagor
Bilaga 1: Analysgraf
Bilaga 2: Handlingsplan
Bilaga 3: Riktlinje för MIG – riktlinjer för Mobil IntensivvårdsGrupp, giltig till 2020-06-13.
Bilaga 4: Riktlinjer för antibiotikabehandlingar av akuta infektioner, 2019
Bilaga 5: SBAR
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