KB824907
Dag 1

Dag 8

Dag 11

Dag 18

1.
Rutinmässig
provtagning
(screening) för
ESBL

2.
Screening på barn
nr 5 som vårdas på
föräldrarrum

3.
Screening på barn
nr 6 som vårdas på
föräldrarrum

4 patienter har
ESBL smitta. De
vårdas nu på
enskilda föräldrarum

Positiv ESBL
odlingssvar på barn
nr 5 som tidigare
varit negativ på
odlingen

Positiv ESBL
odlingssvar på barn
nr 6 som tidigare
varit negativ på
odlingen

Dag 0

Förtidigt födda barn
vårdades på
gemensam
övervakningssal

Patient har utsatts
för risk för smitta

Alla Patienterna är
utskrivna till
hemmet eller på
hempermission

Patient har utsatts
för smitta
Risker finns vid
tillredning av mat på
helger/ kväller

Svårt att efterleva
kohortvård

För lite personal gör
att man vårdar flera
barn, man hjälper
varandra med
rastavlösning

Trångt på salen 3- 4
pat vårdas på sal
avsedd för 2 pat

Personalen har
ibland ingen
skyddsklädsel eller
gula rockar på när
de sköter barnen

Överbeläggning på
avdelningen

Risk för ihopblaning
av utrustning

Risk för
smittspridning från
föräldrar

Bröstpump ej
patientbunden
Det har förekommit
att personalen tar
upp barnen i famnen
för att trösta utan att
använda
skyddsförkläden

Patienter har
undersökts på
teamstation istället
för på sin egen plats

Patienter har
förflyttades på avd
till teamstationen
och ute i korridoren
trots smitta

Svårighet med
information till icke
svensktalande
föräldrar
Föräldrarrum saknar
egen toalett.

Patientbundna
stetoskop, temp,
klocka är ej
tillräckligt ID märkta
Föräldrar har mat i
samma kylskåp

Omgivning &
organisation

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Utbildning &
kompetens

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Omgivning &
organisation

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Kommunikation &
information

Omgivning &
organisation

Bakomliggande
orsak: Pga
personalbrist kan
man ibland bara ha
öppet ett
övervaknings rum
istället för två

Bakomliggande
orsak: Bristande
följsamhet av hygien
rutiner/ riktlinjer

Bakomliggande
orsak:
Rutiner/ riktlinjer inte
tillräckligt
kommunicerade och
kända på
avdelningen. Det är
många nyanställd
personal på
avdelningen

Bakomliggande
orsak: Patienterna
har ingen egen
hurts.
Bröstmjölkspumpen
används av flera
mammor, pumpen
är ej personbunden

Bakomliggande
orsak: Risk finns att
smitta sprids när
mat bereds då det
endast finns avsatt
personal till detta
mån- fre dagtid

Bakomliggande
orsak: Bristande
följsamhet av hygien
rutiner/ riktlinjer

Bakomliggande
orsak:
Tolkhjälp används
mest till läkarsamtal,
det finns inte
möjlighet att boka
dem för att kunna
informera om allt

Föräldrarum är ej
anpassade för
patienter med smitta
då endast ett rum
har egen toalett.
Föräldrarna har
gemensamt kylskåp

Åtgärdsförslag:
Anskaffning av fler
bröstpumpar och
patient bundna
hurtsar. Checklista
för patientnära
smittrening/
städning dagligen
samt slutstädning
för vårdpersonal och
lokalvårdare

Åtgärdsförslag:
Ha avdelad personal
i mjölkköket alla
dagar i veckan

Åtgärdsförslag:
Uppmärksamma
hygienrutiner

Åtgärdsförslag:
Broschyr till
föräldrarna översatt
på fler språkom om
hygienrutiner på
neonatalavdelning

Åtgärdsförslag:
Nybyggnation är
under planering med
möjlighet till
patientbundna
toaletter samt
kylskåp

Åtgärdsförslag:
Bemanning för att
kunna avdela
personal till barn
som behöver
övervakas

Åtgärdsförslag:
Uppmärksamma
hygienrutiner

Åtgärdsförslag:
Utbilda personal om
hur man hittar PM i
Barium

