Utredning av händelse där patient har fått jodhaltig kontrast två dagar i rad på två olika radiologiska verksamheter inom VGR.
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Händelse 1

Händelse 2 på sjukhus
1

Händelse 3 på
hemort

Händelse 4
på sjukhus 1

Händelse 5 på
hemort

Händelse 6 på
sjukhus 1

Händelsese
7 på hemort

Händelse 8 på hemort

1.
Multisjuk patient,
metastaserande
cancersjukdom med
svåra
komplikationer, som
vårdas och följs upp
på flera sjukhus i
VGR

1.
Sjukhus 1, i slutet av
mars
DT- remiss
(DT- thorax- buk med
intravenös kontrast)
inkommer från
patientansvarig läkare
(PAL) på sjukhus 1 till
radiologi för
regelbunden uppföljning
av patientens
sjukdomsförlopp och
behandling vad gäller
cancersjukdomen.
Önskad är i början av
juni och remiss för SKreatinin skrivs inför
kommande Dtundersökning.

2.
Sjukhus 2, hemort
Patienten blir sämre
och vårdas för
infektion, abcesser i
buken och läckande
fistel från april till
juni.
Patienten undersöks
och följs upp på
sjukhus 2/ hemorten
med upprepade DTradiologiska
undersökningar med
och utan kontrast,
samt ultraljud och
konventionella
undersökningar.
Svängande SKreatinin på grund
av försämrat
allmäntillstånd.

3.
Sjukhus 1,
S- Kreatinin
tas i början
av april =
77umol/ l.

4.
Sjukhus 2/ hemort
Remiss skrivs för
poliklinisk DTkontroll (Dt- buk
med intravenös
kontrast) om tre
veckor (i slutet av
juni) av de
tillstötande
komplikationerna.

5.
Sjukhus 1,
I slutet av maj
skjuter PAL fram
den planerade DTundersökningen tre
veckor efter kontakt
med sjukhus 2/
hemort på grund av
att patientens
tillstånd har
försämrats med
bland annat högt Skreatinin och
infektion.
Information om
patienten sker
mellan PAL på
sjukhus 1 och PAL
på sjukhus 2.
Radiologin på
sjukhus 1 har inte
tillgång till aktuella
prover på sjukhus 2/
hemort.

6.
Sjukhus 2/
hemort
S- Kreatinin
tas 92umol/ l,
tas i början
av juni.

7.
Sjukhus 2,hemort
Poliklinisk DTundersökning med
kontrast utförs enligt
remiss sista delan av
juni.
Glomerulusfiltration(GF
R) 72ml/ min
Omnipaque 350 mg I/
ml, mängd 84 ml
Längd: 189
Vikt: 51 kg
beräknas på SKreatinin, 92 mikromol/ l
från i början av juni.

Sjukhus 2/ hemort
kan inte se den
planerade DTundersökningen på
sjukhus 1/ SU.

Sjukhusen har olika
radiologiska
journalsystem RIS/
PACS

Ingen ny remiss
skrivs av PAL på
sjukhus 1 med
patientens aktuella
status, samt inga
nya prover
ordineras.

Enligt svar från PAL på Sjukhus 1
finns det inga skriftliga rutiner för ny
remiss eller provtagning då patientens
tillstånd försämras. Dock anser PAL
att ny remiss bör skrivas om
patientens tillstånd förändrats inför
röntgenundersökning.

Kommunikation & information

Teknik, utrustning & apparatur

Det finns transparens vad
gäller journal- anteckningar och
kommande undersökningar i
systemen mellan sjukhusen i
VGR men alla har inte tillgång
eller använder sig av dessa
system.

Sjukhusen har upphandlat olika
RIS/ PACS som inte är kompatibla
med varandra. Olika
provtagningslab mellan olika
vårdgivare är inte samordnade.
Röntgenpersonalen har endast
tillgång till aktuella provsvarpå det
egna sjukhuset samt har endast
tillgång till aktuell remisstext vad
gäller patientens tillstånd.

1.Större krav på
kliniker att i
remisstext ange
information som är
angeläget för
radiologin.
2.Större krav på att
aktualisera
remissetext och
provtagning om
patientens tillstånd
försämras.

Samordning av all
patientinformation i
en
informationsbank,
tillgänglig för alla
vårdgivare.

Patient som behandlas på
regionsjukhus men som bor ute i
regionen ska i behov av röntgen i
första hand remitteras till
röntgenklinik på eget lokalt sjukhus
där all övrig vård av patienten sker.
Alternativt att klinik på annat
sjukhus begär eftergranskning på
redan utförda undersökningar på
hemsjukhuset.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Kommunikation &
information

Ingen uppdatering
av remiss till röntgen
om patientens
försämrade tillstånd.

Sjuksköterska på
onkologmottagning på
sjukhus 1 meddelar
radiologin att
undersökningen är
framflyttad. Framflyttningen
finns dokumenterad i
röntgens
informationssystem men
orsak saknas.

Rutiner bör ses över.
Rutin på ny remiss eller
skriftligt meddelande till
röntgen från remittenten
om det uppstår
komplikationer som har
implikationer inför en
kommande
röntgenundersökning.

Tillämpa SBAR vid
kommunikation och
dokumentation mellan
olika vård/
röntgenavdelningar.
Dokumentera den
information som
framförs mellan
avdelningarna, exempel
varför flyttad usdärför.....

Sjukhus 2/ hemort på
radiologiavdelning där
undersökningen utförs
kan inte se planerade
undersökningar på
radiologi sjukhus 1.

Varför: sjukhusen har
olika radiologiska
journalsystem,
RIS/ PACS

Händelse 9 på sjukhus 1

Händlese 10 på hemort

8.
Sjukhus 1,
Poliklinisk DT- undersökning
med kontrast utförs dagen efter Patientens tillstånd försämras med bla anuri,
radiologisk usndersökning på
behandlas med diuretika och dialys,
sjukhus 2/ hemort (enligt
urinproduktionen kommer igång. Dock
remiss från i slutet av mars).
försämrat allmäntillstånd och patienten
Glonerulusfiltration (GFR) 83
avlider.
ml/ min
Iomeron 350 mg I/ ml
mängd 92 ml
längd: 189 cm
Expertutlåtande VÖL njurmedicin:
vikt: 62 kg
Kontrastmedel kan säkert vara en
beräknas från S- Kreatinin, 77
bidragande orsak till försämrad
mikromol/ l, taget
njurfunktion och anuri,men njursvikt
i början av april (rutin, provsvar
kan inte vara den primära orsaken
får vara 3 månader gammalt på
eftersom patienten fick
poliklinisk patient).
dialysbehandling. Kontrastmedlet kan
däremot i kombination med
Sjukhus 1,
grundsjukdomen och infektionspersonalen har inte tillgång till
problematiken ha bidragit till den
tidigare utförda externa
försämrade njurfunktionen.
undersökningar förrän tidigast
efter 48 timmar från
undersökningstillfället.
Expertutlåtande ansvarig onkolog:
Personalen på radiologisk
Patienten var mycket svårt
avdelning har inte tillgång till
cancersjuk och hade pga
provsvar från andra sjukhus i
cancerväxt/ cancerbehandling en
regionen.
utslagen njure och den andra njuren
Personalen vet inte att us med
var avlastad med pyelostomikateter.
kontrast är utförd dagen innan.
Patienten hade kort förväntad
överlevnad i sin cancersjukdom och
orsaken till dödsfallet var minst lika
mycket orsakat av cancersjukdomen
i sig själv som av denna händelse.

1.Olika rutiner för när en undersökning arkiveras i
det gemensamma VGR- bildarkivet (BFR).
Det finns ingen samordning av patientens
lab.värden mellan olika
provtagningslab. i VGR.
Personalen vet inte att DT- undersökning med
kontrast nyligen är utförd.

Expertutlåtande från professor i
radiologi om patientens njurfunktion de
senaste åren.
(finns som en sammanfattning i
resultatsdelen i slutrapporten.).

Teknik, utrustning &
apparatur

Kommunikation &
information

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer

Brist på
kommunikation
mellan de olika
radiologiska
systemen i VGR.

Brist på kommunikation
eller synlig dokumentation
om patientundersökningar
och patientens status.

Radiologiska
avdelningar i VGR
har olika rutiner vad
det gäller
kvalitetskontroll.
Detta påverkar när
bilder finns
tillgängliga i det
gemensamma BFR.

1.Samordning av all
pat.info i en
informationsbank,
tillgänglig för alla
vårdgivare.
2.Transparens inom
radiologi i VGR
angående
kommande och
genomförda us samt
anteckningar.

Mer utförliga
patientchecklistor på
röntgen inför kontrastundersökningar. Med
tillägg av fråga om
nyligen utförd kontrastunderökning och
nytillkomna
viktförändringar eller
labprover.

Samordning och
transparens mellan
radiologiska enheter
och tillgång till bilder
från BFR utan
dröjsmål.

