KB8431744
Förmiddag/ rond

Förutsättning:
Rondsituation. pat
bedömdes kunna
försörja sig partiellt
per os, men en tid
också behöva
stödnutrition via
sond.

Tid för händelse

1.
Aktivitet: Under
ronden tillkallas
ansvarig läkare(läk
1) till en annan
patient och lämnar
därför ronden. Kvar
blir, randande
läkare,
sjuksköterska under
vidareutbildning (ssk
1) och dennes
handledare (ssk 2).

Eftermiddag/ kväll

2.
Aktivitet: Pat hade
fortsatt behov av
stödnutrition via sond.
För patietns
komfortbeslutas om
byte av sond till en
tunnare clinifeeding
sond.d.

3.
Aktivitet: Ansvarg
läkare informeras
när hen är påväg
tillbaka av ssk 2 om
sondbyte. Beslutet
dokumenteras på
rondmallen.

4.
Aktivitet: Sonden
ska läggas av ssk
under utbildning till
IVA ssk. momenten
gås igenom
tillsammans med
handledaren.

Händelse:
Önskemål om
kontrollröntgen
framför inte.

Händelse: Läk 1
informeras inte om
att flera försök görs
innan sonden kom
på plats.

Orsak: För patienten
komfort och med
tanke på den retning
på slemhinnor.

Orsak: Läk 1 tror att
det är rutin och
därför alltid görs
innen uppstart.

5.
Aktivitet:
Nedläggningen görs
av ssk 1. Sonden
backas två gånger
innan man
säkerställer
sondläge enligt med
vårdhandbokens
rekomenderade
rutiner.

Bakomliggande
orsak: Svag
dokumentation av
ordinationa av
medicinsk åtgärd.

6.
Aktivitet: Ssk 1
dokumenterar bytet i
patientens journal.
Händelse: Det
framgår inte i
sjuksköterskeanteckningen om
förloppet vid
utförande av
medicinsk åtgärd.

7.
Aktivitet: Sondmat
startas
Utökad kontroll av
sonläge görs inte.

Orsak: Hänsyn har inte
tagits till patientens
tillsånd och
problematiken vid
nedläggning av sond.

Händelsens utfall:
Pat tillstånd försämras .
Stabilicerande åtgörder
vidtas. Vid röntgen
konstateraras att
sonden ligger i hö
lunga.

Orsak: Bristfällig
dokumentation av
utförande och
resultat av
medicinsk åtgärd

Orsak: Pat mådde bra.
Kontroll av lägge hade
gjortsenligt vårdhandboken
och bedömdes vara
säkerställd.

Orsak: Rondmalen
är ett
pappersdokument.
Ett av två olika
journalsystem på
enheten.

Kommunikation & information

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Kommunikation & information

Bakomliggande orsak: Bristfällig
kommunikation och
informationsöverföring av ordination.

Bakomliggande orsak: Det finns en
svaghet i att enheten har två typer
av journaldokumentation.

Bakomliggande orsak: Bristfällig
kommunikation och information om
att vissa svårigheter hade varit vid
nedläggning av sonden.

Åtgärdsförslag: Översyn av
dokumentation av medicinska
beslut.

Åtgärdsförslag: Kommunikation och
informationsöverföring av ordination av medicinsk
åtgärd och resultat av utförande bör diskuteras
interprofessionellt.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Bakomliggande orsak:
Enhetens rutiner för
dokumentation av
genoförande är svaga.

Bakomliggande
orsak: Avsaknad av
följsamhet till
vårdhandbokens
rekomendation.

Åtgärdsförslag: Översyn av
riktlinjer för dokumentation
av genomförande av
medicinska åtgärder och
resultat av dessa.

Åtgärdsförslag: Analysgruppen
rekommenderar med bakgrund av
IVA- patientens skörhet och
försvagade hosstötreflexen att se
över om behov finns av riktlinjer för
kontroll av sondläge på
intensivvårdspatienter.

