Titel på riskanalys: Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut KIR/ORT 18/7-28/8 i Sollefteå
Resultat / uppföljning

Identifiera risker och utför riskbedömning

Identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått

Beslut

RiskID

Beskrivning av risk

1

Stödet till AT-läkaren med
primärvårdsuppdrag. Dennes
"bakjour" har 2h inställelsetid.

1:1

Risk för felbedömning/felhantering för
ortopedi

1:2

Riskpoäng

Beskrivning

Sannolikhet

ID

Allvarlighetsgrad

Delprocess eller aktivitet

Risk
(möjlighet att en negativ händelse inträffar)
(VAD kan gå fel?)

2

2

4

Risk för felbedömning/felhantering för
kirurgi

2

1:3

4

8

3

9

4

Åtgärdsförslag

(VARFÖR?)

Ja

Ja

Beredskap A för
primärvårdsbakjou
r (30min
inställelsetid).
Förbättra
Kompetensbrist/brista
möjlighet att
nde erfarenhet
konsultera
kompetens i
Sundsvall
(möjligen använda
telemedicin).

Risk att det inte finns AT-läkare
(primärvård) och bakjour till denne
4

Åtgärdas risken genom
att orsaken:

Beredskap A för
primärvårdsbakjou
r (30min
inställelsetid).
Förbättra
Kompetensbrist/brista
möjlighet att
nde erfarenhet
konsultera kir/ortkompetens i
Sundsvall
(möjligen använda
telemedicin).

Risk för felbedömning/felhantering för
övriga (ex. ögon)

3

1:4

Vid Ja överför risken till formulär 2
och identifiera orsaker och
åtgärder

Bakomliggande
orsaker

16 Ja

Finns inte läkare att
tillgå. Det frångår
planeringen för AT att Använda
utforma tjänstgöring
akutläkare
på detta sätt (saknas
bl.a. handledare)

- Elimineras?
- Begränsas och/eller
bevakas?
- Accepteras och
tydliggöras?

Eliminerar flera av
de framkomna
riskerna

Metod för
uppföljning

Uppdragsgivarens
godkännande

Åtgärdstyp
Fortsätta analys?
Ja eller Nej

Ansvarig för genomförande

Poäng

Beskriv åtgärdens
resultat och
hänvisningar till
eventuella underlag

2

3

Ändrat sätt att triagera för
akuten

Feltriagering. AT-läkaren får
fall som borde hanteras av
specialist.

2:1

3:1

3:2
3:3

Nytt arbetssätt riskerar leda till att
patienter hamnar fel (samt att i
inledningsskedet många patienter
triageras för högt).

4

4

16 Ja

1

4

4

1

4

4

Brist på ambulanser till följd av 4:1
ökad belastning

4:2

5

6

Risk att svårt sjuka patienter
5:1
med kir/ort-problem kommer in
till akuten i alla fall
5:2

Risk med transport av patienter 6:1
i behov av vård
6:2

Nytt arbetssätt och för
kort tid att införa detta.

Kirurgi

Ortopedi
Övriga (ögon etc.)

3

4

Risk kvarstår (en
ökad kompetens
med ex. akutläkare
skulle dock minska
risken)

4

En ökad
kompetens med
ex. akutläkare
skulle minska
risken

12 Ja

Risk att behovet överskrider tillgången
och att patienter inte får transport
3

4

12 Ja

Kapacitetsbrist

4

4

16 Ja

Kapacitetsbrist

Saknas då kompetens att hantera fallet Ortopedi
2

3

6

Utträngningseffekter: Att ex. rädda
hjärnan och AMI inte får vård i tid

Informationskamp
anj till
befolkningen

Saknas då kompetens att hantera fallet Kirurgi

Kirurgiska patienter (planerat till
Sundsvall)
Ortopediska patienter (planerat till Övik)

Att utöka kapaciteten
Öka
transportkapacitet tar upp till 1 år med
inköp av bil,
en, se över
personal etc.
alternativa
transportsätt.
Bättre prioritering
av transporter
inom vården.
Att utöka kapaciteten
Öka
transportkapacitet tar upp till 1 år med
inköp av bil,
en, se över
personal
etc.
alternativa
transportsätt.
Bättre prioritering
av transporter
inom vården.

3

3

9

Ja

2

4

8

Ja

2

3

6

Ses inte minska
risken då patienten
inte vet vilken
specialité de ska
Informationskamp
träffa. Turister
anj till
känner inte till detta.
befolkningen
Ökad kompetens
med ex. akutläkare
ses minska risk

Tidsfördröjning

Ökad
transportkapacitet

6:3

6:4

Enbart höftfrakturer

Risk att den enskilda ambulansens
utrustning/läkemedel inte är tillräcklig
för längre transporter

7

Risk för fördröjning av vård

7:1

Risk att patienter får vänta längre på
vård till följd av ökad belastning i Övik/S-vall

8

Följder för vården på akuten

8:1

Medicinkliniken har ingen att konsultera

8:2

Försenade transporter från SLÅ ökar
belastningen på akuten och därmed
riskerna för övriga patienter

9

10

Inneliggande patienter
patienter på kir/ort i Sollefteå

Om det uppstår problem hos
patienterna på medicinavd

Tidsfördröjning

Ökad
transportkapacitet.
Se till att flödet för
denna
patientgrupp är
optimerat.

12 Ja

Kompetensbrist

Se till att det finns
kompetens.

16 Ja

Se till att det finns
Kompetensbrist/transp
kompetens/transp
ortkapacitet
ortresurser

3

3

9

4

1

4

3

4

4

4

Ja

Begränsar risken

8:3

Ingen på plats som kan ta ansvar för
patienten om den söker
akutmottagningen och det konstateras
att denne behöver transporteras vidare
till kir/ort

Det behöver vara
väl definierat vem
som ansvarar för
vården, hur
transporter skalla
arrangeras och
prioriteras

9:1

Det kan uppstå problem med
inneliggande kir/ort-pat där planen är
att bakjour i Sundsvall skall kontaktas

Frånvaro av
kompetens

Även om akutläkare
Se till att det finns
finns löses inte detta
kompetens på
problem
plats alternativt ej
bedriva vård

Frånvaro av
kompetens

Se till att det finns
kompetens
alternativt
acceptera risk

10:1

4

4

16 Ja

Kirurgiska problem

10:2

Ortopediska problem

11

Om det uppstår problem hos
IVA-patienterna.

11:1

Kirurgiska problem

12

Andra IVA-problem

12:1

Om inte IVA kan hantera kir-patienter
måste de vårdas i S-vall/Ö-vik. Om
behov då uppstår av att "byta plats" på
andra patienter ses risker med detta

12:2

Ökad belastning på IVA i Sundsvall/Övik

3

3

9

2

3

6

4

3

12

Ja

Frånvaro av
kompetens

IVA i Sundsvall
behöver kunna
hantera en 25%
ökning

13

14

15

"Patient delay"

Risk att Sollefteå måste ta
hand om fler medicinpatienter
då de andra sjukhusen måste
ta fler ort/kir-pat

13:1

Patienten väljer att inte söka vård pga.
för långa avstånd/för krångligt

14:1

Ökad belastning på medicinjour

14:2

Ökad belastning på medicinavd

Påverkan av växelstängning
15:1
BB. Tiden som förlossningen
skall vara öppen i Sollefteå
krockar med denna stängning.
15:2

Kommentar till åtgärdsförslagen;

4

4

16 Ja

För långa avstånd. För
krångligt för patienten,
svårt att nå ut med
adekvat information

4

2

8

Brist på kirurgisk
kompetens

Ingen som kan bistå med kirurgisk hjälp
om komplikationer uppstår

Ökad belastning på ambulansen till
följd av växelstängning

Ja

Ordna kirurgisk
kompetens

