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Ung patient med blandmissbruk
som vårdats efter hopp från hög
höjd i suicidsyfte. Ådrog sig
bilaterala fraktuer i fötter och
underben.

dag 1

dag 6

dag 13

dag 13

dag 16

dag 24- 25

dag 24- 25

dag 26

1.
Inkommer nu 4
månader efter
traumat på grund
av smärtor och
svullna ben. som
visar sig vara
blodproppar i
bäckenhöjd.

2.
Patienten är
medicinskt
färdigbehandlad,
och har under
vårdtiden blivit av
med sitt boende, på
grund av hens
aktiva drogmissbruk.
vårdplanering startar

3.
Personal och
närstående upplever
oro över patientens
psykiska mående
och en psykkonsult
görs.

4.
Patienten vill inte
medverka till samtal
med
psykkononsulten,
och på dennes
rekommendation
görs en
orosanmälan till
socialtjänsten

5.
Ett vårdintyg
upprättas, men
avslås dagen därpå.
Enligt psykatribedömningen
uppfyller inte
patienten kriterierna
för
tvångsvård.

6.
Patienten upplevs
trött och är
somnolent, och
erkänner att hen
tagit egna, inte
ordinerade
läkemedel. Det
verifieras med
urinprov.

7.
Patienten har även
fått läkemedel från
den generella
behovsordinationslistan som kan
förklara tröttheten.

8.
Under dagen
upplever patienten
en del motgångsar
gällande
mobilisering och får
ett negativt besked
gällande det
kommande boendet
som gör hen
nedstämd

Hen läggs in på en
elektiv
vårdavdelning där
personalen inte har
vana att vårda
patienter med
drogmissbruk.

platsbrist inom den
akuta delen av
verksamheten

avdelningen är
främst tänkt för
proteskirurgi där
vården är
strukturerad efter en
planerad vårdkedja

En akutavdelning
var neddragenpressad situation

Kuratorn kopplas
inte in

1 konsultsvaret
sakanar
efterfrågade råd.
2 svaret följs inte
upp av ansvarigt
ortopedteam

Ingen ny
psykkonsult skrivs

Förändrade symtom
tas inte på allvar

Brister i
kommunikation/
information mellan
vårdavdelning och
socialtjänst, och
enhetens kurator.

Kuratorn är inte en
självklar del i vården
på den avdelningen

1 går ej att få fram
varför personalen
inte fick det
efterfrågade stödet
från psykkonsulten

man reflekterar inte
över att en ny
psykkonsult kunde
ge stöd och hjälp,

ansvarigt team
rondar i första hand
"sin egen" avd,
därefter följs upp/
rondas i mån av tid
patienter vårdade på
annan avdelning
både inom och utom
kliniken

de tidigare
konsulterna
upplevdes inte ge
de svar som
verksamheten
efterfrågade

Det saknas struktur
för att hantera
denna patientgrupps
komplexa situation

Omgivning &
organisation
se över möjligheten
att omfördela
klinikens patienter,
"rätt patient på rätt
avdelning"

rutin upprättas
gällande fördelning/
inläggning av
klinikens patienter

1 Fick
behovsläkemedel
som borde varit
insatta
2 Läkemedlen
dokumenteras inte

2 brister i
dokumentation

går ej att utreda,
men faktorer som
stress, tidsbrist och
glömska kan ligga
bakom

Utbildning &
kompetens

Omgivning &
organisation

Kommunikation &
information

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Kompetensbrist
gällande vård och
behandling för
patientgrupper
utöver de ordinära.

det saknas rutin
kring hur patienter
rondas/ följs upp av
ansvarigt team både
inom och utom
kliniken.

Brister i
kommunikationen/
informationen
mellan
vårdavdelningarnas
respektive team
inom kliniken,psykkonsult och
socialtjänsten

Ej följt gällande
lagar och
förordningar

Daglig genomgång
av de problem och
patientsäkerhetsrisker som finns på
avdelningen

rutin upprättas
angående hur dessa
patienter skall
rondas/ följas upp

Genomgång av
Socialstyrelsens
föreskrifter och råd
gällande läkemedel
och dokumentation
på sjuksköterskemöte respektive
läkarmöten.

1 Brister i
kontinuiteten. Man
förstår inte vikten av
uppföljning

1 Varken läk eller
ssk har funderat
över att denna pat
inte är lämplig att få
behovsläkemedel

dag 26

dag 26

9.
besked om uteblivet
boende lämnas av
soc.sekreteraren till
patienten
eftermiddagen före
planerad flytt och
ytterligare senare
samma kväll till
avdelningens
personal

10.
Patienten önskar
inte bli störd under
natten, vilket hen
haft önskemål om
även vid ett flertal
tidigare tillfällen

oklart gällande hur
kommunkationen
mellan
socialsekreterare
och ansvarig
sjuksköterska har
skett angående
patientens uteblivna
boende

Går ej att utreda

personalen frångår
nattlig tillsyn

Man tillgodoser
patientens önskan

man vill inte skapa
konflikt

bristande kunskap
om att patients
önskan kan vara en
varningssignal

Utbildning &
kompetens
brister i omvårdnad/
kunskap för denna
patientgrupp

Utbildning/
föreläsning från
psykiatrin

Utbildning i hot och
våld via
lärplattformen för
personalen

dag 27

Patienten hittas under
morgonen livlös.
HLR startas, utan resultat.

