KB8469618
Dag 1 ca 06

Barn som varit förkylt under helgen.
på måndag kväll feber och hemma
från skolan under tisdagen. På kvällen
klagat för ont i ögat. Sovit dåligt
under natten och klagat för ögat. på
morgonen är ögat svullet. Söker på
akuten efter hänvisning från 1177.

Dag 1 ca 06

Dag 1 ca 08

Dag 1 ca 08:30

Dag 1 ca 09:30

Dag 1 12:30

1.
Träffar sjuksköterska i
triagen. Sjuksköterskan
bedömer patienten som
primärvårdspatient och
bokar tid på vårdcentral.
Patient och förälder åker
hem.

2.
Modern visar foto på barnets svullna
öga för barnläkare på sin arbetsplats.
Får rekommendation att söka igen på
akuten. Modern ringer
barnsjuksköterskapå akuten och blir
ombedd att komma tillbaka till akuten.

3.
Fadern och barnet är åter
på akuten. Träffar
barnsjuksköterska.
Felhändelse
Blev triagerad till barn ej
öron

4.
Träffar barnläkare som efter undersökning
ordinerar prover och skriver remiss till ögon.
Får tid till ögon efter lunch. EMLAS Prover tas
11:30 och far och barn åker hem i väntan på
tid till ögon.
Felhändelse
Öronläkare kontaktas ej

5.
Besök på ögonmottagningen. Träffar först en sjuksköterska som
gör syntest. Får sedan vänta i väntrummet 45- 60 minuter
innan läkarbesök. Läkaren sätter diagnos trolig ethmoidit och
kontaktar barnjour och meddelar detta samt att patienten skall
ha intravenös antibiotika, göra en datortomigrafi samt
öronkonsult. Ögonläkare skriver röntgenremiss och barnläkare
öronremiss samt ordinerar antibiotika.

Felhändelse
Patienten blir hemskickad

EMLAS inte

Remiss skickas istället för telefonkontakt med
ögon
PVK sattes inte vid provtagning

Inte kunskap att
svullet öga kan vara
farligt

Blivit kontaktad av modern
som är kollega och som
pratat med barnläkare som
rekommenderat besök på
akuten

Antibiotika gavs inte

Tror inte det är så
farligt

Använder sig inte av
RETTS

Tror inte det är så
farligt

Missar
ethmoiditdiagnos

Utbildning &
kompetens
Bristande kunskap

Erfaren sjuksköterska i triagen.
Skall använda sig av RETTS

Utbildning & kompetens
Ovanlig diagnos
Öron- näsas- hals diagnos

Utbilda om ethmoidit,
masthoidit, epiglottit för
personal som arbetar på
akuten samt barnläkare

DAg 1 ca 15:00

Dag 1 ca 16:15

DAg 1 16:30

DAg 1 17:45

Dag 1 ca 20:00

Dag 1 ca 21

6.
Tillbaka på akuten. Ny läkare kommer
in och meddelar att barnet skall läggas
in. Läkaren skriver remiss till öron och
ordinerar antibiotika. Försöker
kontakta akutansvarig specialist.

7.
Besök på
öronmottagningen
för undersökning

8.
Till barnavdelningen. Ny Emla.
När de precis kommit in på
rummet hör röntgen av sig och
de får gå dit.
Tillbaka på barnavdelningen.
Medan Emlan verkar serveras
mat.

9.
Infart sätts, prover
tas och antibiotika
ges.

11.
Tillbaka till ögon för
kontroll

12.
Öronläkare kommer till
avdelningen och
meddelar att de skall
åka till regionsjukhus på
morgonen för operation

Felhändelse
Akutansvarig specialist kan inte nås

DAg 2 08:00

Händelsens utfall
Patienten åker till regionsjukhus för operation. Under kväll och natt har
kontroller gjorts av ögonrörelser och pupillreaktion.
Patienten opereras på eftermiddagen och får stanna på regionsjukhuset
under natten.
Är tillbaka på hemsjukhuset nästa dag. Blir utskriven tre dagar senare.

Antibiotika ges inte direkt

Är hemma en dag, men när ögat svullnar mer får de återkomma och
stannar denna gång i två dagar. Får då intravenös antibiotika och kortison.

Emlas inte direkt

Patienten har en och en halv månad senare bra syn. Det enda som återstår
är en mörkare hudfärg där svullnaden varit. Detta kommer att
normaliseras.
Akutansvarig
specialist är på BB telefonen fungerar
inte

Går till öron

Omgivning &
Teknik, utrustning & Kommunikation & information
organisation
apparatur
Bristande kommunikation vid
överrapportering
Mycket barn som
Tekninskt strul
Inte följt EthmoiditPM
skulle undersökas på
BB - ASPen inte
tillgänglig för
handledning

Översyn av ASPfunktionen

Kontrollringt
telefonen samma
dag. Då fungerade
den.

Använda sig av
SBAR vid all
rapportering

