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Kl. 15:40

80- årig vital patient med förmaksflimmer, waranbehandling,
bicuspid aortaklaffvitium med måttlig stenos och insufficiens
inkommer till akutmottagningen efter att ha svimmat av under ca
30 sekunder i samband med måltid hemma. Dagen innan haft en
episod med yrsel och svettning som varade i 2- 3 minuter. I
ambulansjournal finns dokumenterat att patient haft förkänningar
innan avsvimning

Kl. 15:45

Kl. 17:15

Kl. 18:42

1.
Läkaren tar anamnes och undersöker patienten. Finner
en oregelbunden hjärtrytm och systoliskt blåsljud över
precordiet. EKG visar förmaksflimmer 80 slag/ minut.
Inga tecken till akut syrebrist i hjärtat. Normala vitala
parametrar och neurologstatus utan anmärkning.
Remiss för skiktröntgen av hjärnan skrivs.
Bristfälligt journalförd anamnes. Patientens upplevelse av
svimning ej dokumenterad samt eventuellt tidigare
svimningsanfall.

2.
Patienten genomgår
skiktröntgen av
hjärnan. Inga tecken
till blödning eller
infarkt.

3.
Ortostatisk test genomförs
under 7 min.
Tillståndet tolkas som svimning
orsakad av blodtrycksfall.

Bedömning görs och diagnos sätts utan att
rekommenderade utredningsmetoder enligt sjukhusets
riktlinje för oklar synkopé är genomförda

4.
Hjärtövervakning
kopplas bort.

Felaktigt bedömt ortostatiskt
test.

Kriterier för sjukligt blodtrycksfall
vid test är inte uppfyllda.

Bristande kompetens kring
handläggning av oklar synkopé

Svårt för personalen att hålla sig uppdaterad
inom alla invärtesmedicinska
specialitetsområden

Omgivning & organisation
Medicin är en komplex
verksamhet med många
underliggande specialiteter.
Risk att det finns område som
man sällan stöter på

Regelbunden
kompetensutvecklig för
all personal på
akutmottagningen.

Skapa och
implementera ett
beslutstöd vid
diagnostisering av oklar
synkopé, t.ex. baserat
på det som finns i
"UpToDate"

Bristande kännedom om
tillgängliga hjälpmedel för
diagnostik, så som
processriktlinje, checklista och
enkel standardvårdplan

Kommunikation &
information
Gällande dokument är
inte implementerade
och kända i
verksamheten

Implementera och gör
verktyg från
processriktlinje kända
inom verksamheten

Ortostatiskt test bedöms inte
enligt hjärthandbokens
kriterier.

Inga bakomliggande
orsaker identifierade
Intervju och
faktainsamling har ej
kunnat ge svar på orsak
till felaktig bedömning.

Procedurer/ rutiner &
riktlinjer
Kriterier för bedömning av
test saknas i
dokumentationsmallar

Uppdatera mall för
ortostatiskt test i
journalsystem, enligt
gällande evidens. Ange
bedömningskriterier utifrån
hjärthandboken i mall och
dokument.

6 dagar senare

5.
Patienten svimmar igen, liggandes på båren. Endast närstående närvarande inne på rummet.
Dottern kallar på sjuksköterskan och läkaren informeras när hen kommer in på rummet.
Diagnosen blodtrycksfall kvarstår.Ingen diskussion om bilkörning görs och patienten skrivs hem.
Får rådet att äta och dricka ordentligt.

Läkaren uppger att hen inte
känt till ytterligare avsvimning

Dottern upplever få till svar att man
kan svimma av i tre sekunder.

Patienten kommer åter till
akutmottagningen efter trafikolycka,
där hen svimmat vid ratten och kört i
diket.

Läkaren upplever inget
behov av att prata om
bilkörning då diagnosen
är blodtrycksfall

Bristande kommunikation mellan anhöriga och personal

Närstående har inte lyckats förmedla och personalen har inte lyckats
uppfatta och kommunicera att patienten svimmande igen.

Bristande kommunikation mellan
yrkeskategorier.

-

Högt informationsflöde
Stress
Arbetsmiljö med många avbrott
Misstolkning av information
Kultur, samarbete och hur vi kommunicerar.

Omgivning & organisation
En arbetsmiljö med hög
belastning ökar risken för att
kommunikationen brister.
Detta ställer högre krav på
fungerande arbetssätt,
samarbete och öppenhet.

Skapa arbetsmiljö
med större
möjlighet att
fokusera på en
patient i taget

Säkerställ en
kultur där alla
professioners
information om
patienten tas till
vara

Utbildning & kompetens
När flera personer är
involverade i teamet runt
patienten behöver alla känna
till vilka varninsgssignaler man
bör reagera på och
kommunicera kring

Kommunikation &
information
Avsaknad av återspegling i
dialogen då olika
uppfattningar finns kring
vad som kommunicerades i
situationen.

Kommunikation &
information
Transportstyrelsen
rekommendationer
gällande bilkörning vid
hjärtsjukdom är svåra
att tyda

Säkerställ kompetens så
att alla medarbetare
känner till och reagerar
på varningssignaler som
tex. att svimma
liggandes vid oklar
synkopé

Säkerställ att verktyg för
hur vi återkopplar och
säkrar upp kommunikation
blir kända och används,
t.ex. "Förstå mig rätt"

Se över eventuellt
behov av förändrade
restriktioner till
hjärtpatienter utifrån
Transportstyrelsens
rekommendationer.

