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Patienten drabbas av
bröstsmärtor och skrivs in
på kardiologavdelning
Sjukhus A

2017- 06- 30
00:11

2017- 07- 04
Eftermiddag

2017- 07- 05
11:00

2017- 07- 07
Eftermiddag

2017- 07- 08
Morgon

2017- 07- 09
05:45

2017- 07- 09
Morgon/ Förmiddag

1.
Ankomstsamtal med
sjuksköterska

2.
Patienten flyttas till
Sjuhus B för en
planerad
kranskärlsröntgen
och ska åka tillbaka
till Sjukhus A efteråt

3.
Patienten genomgår en
kranskärlsröntgen som visar en
mycket tät förträngning av ett
kranskärl. Samma dag
presenteras patienten på en
konferens och
operationsdatum planeras en
vecka framåt i tiden (12 juli).
Patientens medicinska status
innebär att väntetiden bör ske
på sjukhus och patienten
kvarstannar på Sjukhus B på
grund av platsbrist på Sjukhus
A.

4.
Patient informeras
av kirurg att
operationen
planeras att utföras
nästkommande dag
istället för 12 juli.
Förberedelser inför
kirurgi påbörjas

5.
På operationsdagens morgon
informeras patienten om att
operationen inte kan utföras
under lördagen utan ny
preliminär operationstid är
söndag den 9 juli.

6.
På söndagsmorgonen
vaknar patienten med
brännande smärta i bröstet
och får strax efter
hjärtstillestånd. Trots stora
medicinska insatser avlider
patienten

7.
Försök att meddela
anhöriga påbörjas

Kontaktuppgifter till
anhöriga
dokumenteras inte i
journalen

Hög
arbetsbelastning

Antalet sjuksköterskovar vid
aktuellt tillfälle för få i
förhållande till
arbetsbelastningen.

Bakgrundsdata kontrollrades
inte vilket medförde att kontakt
uppgifter inte uppdaterades

Det förväntas att sådana
uppgifter redan finns
dokumeterade när
patienten övertas från
annat sjukhus.

Att tidigarelägga operationen kan
av patienten uppfattas som om
tillståndet hade förvärrats efter
det första beskedet om en vecka.

Förändringen orsakade
en ökad mental
belastning och oro hos
patienten enligt intervju
med anhöriga efteråt

Det upptäcks då att
namn och
telefonnummer till
anhöriga saknas i
journalen

Anhöriguppgifter var inte
dokumenterade vid
inskrivng på Sjukhus A inte
heller kontrollerat vid
inskrivning på kardiologen
Sjukhus B eller inför
förberedelse inför
kranskärlskirurgin.

Information kan vara svårt att ta till
sig i sterssfyllda situationer

Omgivning & organisation

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Kommunikation & information

Procedurer/ rutiner & riktlinjer

Det var en hög
arbetsbelastning för
sjuksköterskan vid aktuellt
tillfälle. Vid inskrivningen
var anteckning om
patientbakgrund påbörjad i
journalen men inte slutförd.

Tydliga rutiner för vad som ska
dokumenteras när patienten
transporteras mellan de olika
sjukhusens kardiologiska
avdelningar saknas.

Avsikten att tidigarelägga operationen syftade till
att korta väntetiderna för alla patienter som
väntade inneliggande på operation. Vid den
aktuella tiden fanns många patienter som
väntade på operation inom en vecka. Situationen
kan ha av patienten tolkats som om hans
sjukdom förvärrats så att operationen behövde
genomföras mer akut.

Hög arbetsbeslastning och oklara
rutiner när patienten flyttas mellan
avdelningar och får flera planerade
operationsdatum på kort tid.

Händelsen har tagits upp i
personalgruppen med påminnelse
om vikten att dokumentera
anhöriguppgifter i journalen.

Tydliggöra rutinerna vilka
journalantecknigar som ska
kontrolleras alterantivt skrivas när
patienter transporteras mellan
sjukhus

Patienten bör erbjudas möjligheten
att ha anhörig närvarande under
informationssamtalet

Tydliggöra rutiner vilka
journalanteckningar som ska
kontrolleras alternativt skrivas i
vårdens övergångar samt inför
kirurgi.

2017- 07- 09
Morgon/ Förmiddag

8.
Telefonuppgifter eftersöks
på ett flertal websidor men
uppgifterna är osäkra.
Polisen kontaktas vilka
lämnar ut ett
telefonnummer till en
anhörig.
Samtal från sjukhuset visas
som dolt nummer på
telefonens display och som
innebär att anhörig inte
svarar.

2017- 07- 09
Eftermiddag

En anhörig ringer avdelningen
och eftersöker den avlidna och
får då information om det
inträffade

Procedurer/ rutiner & riktlinjer
Det är möjligt att programmera telefonen i
samband med utgående samtal som leder
till att sjukhusets telefonnummer syns i
displayen. Denna rutin var inte känd
någonstans i organisationen.

Tydliggöra rutiner för programmering av
telefon vid utgående samtal när anhöriga
inte svarar.

