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Reg dat
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Pbd

Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig
mens och myom. Patienten uppger att planerad operation är operation av
livmodertappen pga: "Så jag blir kvitt blödningar och svullnaden.". Hon förväntar sig att
förhoppningsvis bli helt besvärsfri. Största besväret som orsakade att sjukvård söktes är
blödningar sedan 2 månader. . Är ej sjukskriven. Inga handikappande besvär eller
behov av tolk. Ingen ärftlig sjukdom. Har sjösjuka/åksjuka utan behandling. Har tidigare
sövts eller fått bedövning utan problem. Sterilisering 1998 samt blindtarmsinflammation
1964. IV-gravida. III-para. SM 2005 09 08. Menscykel 6 - 10 / 19 - 38. Mensdata osäkra
p g a oregelbunden menstruation. Hon har inga klimakteriella besvär, använder ej
östrogen. Kvarvarande besvär av myom sedan 2005. Patienten besväras i första hand
av mycket rikliga oregelbundna blödningar med mellanblödningar. I andra hand av svårt
tryck mot urinblåsa, svårt tryck mot tarm och mycket svårt livmodern trycker upp mot
lungorna. jag kan inte ha något där sitter åt runt underlivet. I tredje hand av svår
menssmärta i 2-4 dagar. Patienten använder Cyklokapron. Har lätta samlagssmärtor.
Hjärtfrisk, går två trappor utan att vila. Lungfrisk. Längd 161 cm, vikt 70 kg (BMI=27,).
Har aldrig rökt. Inga mag-/tarmbesvär. Ej gravid. Godkänner journalrekvisition för
uppgivna åkommor. Inga allergiska besvär. Negerar allvarlig överkänslighetsreaktion.
Inga uppgivna.
U a. Patienten är frisk.
U a.
U a.
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U a.
VVP u a. Ingen prolaps. Uterus motsvarar 8 graviditetsveckor, myomatös utan
cervixmyom. Båda adnexa u a. Ingen adnexresistens palpabel. Adnexpalpation
smärtsam. Operationen förväntas ej försvårad. Endometrium 8 mm, största
myomdiameter 40 mm. Hö adnex ua. Vä adnex ua. Cysta finns ej. Maligna kriterier
saknas. Ingen vätska i fossa Douglasi. Cx. cyt., uppgift saknas. Endometrieprov, uppgift
saknas. Ej gravid. CA 125 har ej tagits. 47-årig, III-0-0 para, tidigare väsentligen frisk.
Tidigare steriliserad. Nu sedan några år tilltagande besvär med blödningar och har nu
en blödning som har hållit i länge och av detta även fått en anemi på 92 g/l. Är definitivt
icke trakterad av tanken att försöka behandla sig med hormonspiral eller Depo-Provera.
Har försökt med Cyklokapron med viss effekt. Uppsättes för en vaginal total
hysterektomi.
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Int ors

Nr avd 8 Patienten inlägges för operation enligt ovan.

2005-11-16
E mott

Dok dat
Reg dat

Op

Dok dat 2005 11 16, utskrivet 2005 11 17 sammanställt ur opformulär (Gynop)
Operationsindikation: Blödningar. VAGINAL TOTAL HYSTEREKTOMI LCD10/
Narkos och EDA. Operationen utföres vaginalt. Ingen fri vätska i buken. Adherenser
saknas. Uterus ej u a, myomatös och motsvarande 14 graviditetsveckor. Ovarierna bilat,

2005-11-16
2005-11-17

2005-11-16
2005-11-17

Öl

tubor bilat, peritoneum och bäckenväggar är u a. Operationen utföres som benign
kirurgi. Operationsförhållandena ej försvårande. Ingen peroperativ komplikation. Total
hysterektomi utföres. Arteria uterina/lig sacrouterina delas med kniv/sax. Uterusvikt 234
gram. Ingen cysta/tumor finns. Peroperativ antibiotika ges. Inget drän anlägges.
Preparatet skickat till PAD. Resorberbar hudsutur används ej. Operationstiden är 60 min
och blödning 400 ml. Peroperativt ges 0 enh blod.
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REOPERATION P.G.A BLÖDNING, LAPAROSKOPI MED KOAGULATION AV
BLÖDANDE KÄRL SAMT UTTÖMNING AV BLOD FRÅN BUK/LWE01/
Patienten har som sagt blött intraabdominellt verifierat dels vid sjunkande HB och dels
vid vaginalt ultraljud, som visar att det finns rikligt med vätska i buken. Vi beslutar oss för
att göra en exploration först med laparoskopi och se om vi på detta sätt kan åtgärda
detta. 4 portar, en under naveln och en i medellinjen samt en i vardera fossa. Man
konstaterar när man väl kommit in i buken med laparoskopet att det finns rikligt med
blod överallt, speciellt nertill. Inför en spolsug och får så småningom spolat och sugit
rent nertill. Lyfter sedan upp adnexae på båda sidor och kan inspektera ner emot den
ihopsydda vagina. Efter lite spolning här hittar vi en blödande punkt där det står en liten
artär och sprutar. Denna lyckas vi lätt, med bipolär diatermi, att koagulera. Vi går sedan
igenom vaginalväggen hela vägen runt och har ett par ställen där det kanske är lite
sipprande blödning där vi ytterligare koagulerar. Spolar och konstaterar att det är perfekt
haemostas i området härnere. För säkerhets skull sänker sig sedan trycket till 4 mm och
konstaterar att det fortfarande inte är någon blödning. Härefter höjes trycket igen och vi
spolar och suger tills vi har fått ut i stort sett allt blod från buken. Det visar sig
sammanlagt att blödningen intraabdominellt har varit 2,8 liter. Instrumenten ut.
Exsufflation. Intrakutan vikryl i incisionerna. Får ytterligare Octostim 1,5 ml subkutant.
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Vårdtid

2005-11-16--21.

Utskr

Utskrives efter ovanstående ingrepp. Under vårdtillfället på IVA vid några tillfällen
intensiv smärta i mellangärdet. Även noterat denna form av smärta vid ett tillfälle på avd
8 under gårdagen. Senaste dygnet smärtfri. Tarmarna har börjat att komma igång så
smått. Patienten har talat igenom operationsförloppet med operatören. Kontrollerar ett
blodstatus och om detta är okej kan patienten gå hem idag enligt eget önskemål.
Sjukskrives t o m den 21 dec. Därefter julledig fram till den 10 jan. Diagnos avvaktar
PAD.
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Diagnos
Kvinnokliniken, vårdenh
Vårdtillfälle 2005-14430
Reg dat
,
Vårdtid
2005-11-16 - 2005-11-21
Diagnos
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Yttre orsak Y600
Y600
Op
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Pad

PAD benignt. Adenomyos.

Tfn

Ringer upp pat innan helgen och informerar om benignt resultat och pat har tid för
återbesök.
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Pad

Dok dat 2005 12 13, utskrivet 2005 12 22. Gynop. PAD bedömt av överläkare som
benign förändring. PAD visade: Adenomyos. Huvuddiagnos: Menometrorragi N92.1/
Bidiagnos: Adenomyos, Blödning mer än 1000 ml vid hysterektomi, Under kirurgiskt
ingrepp, Postoperativ anemi N80.0/ T81/ / Y60.0/ D62.9/.

2005-12-28
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Kont ors

Kommer för kontroll efter vaginal hysterektomi och tyvärr senare reoperation pga
blödning. Detta dock laparoskopiskt. Känner sig i stort sett återställd men dock inte
helt. Är fortfarande trött. Inga smärtor längre. Blödningen som kom ett tag efter har
också slutat.

Status
Vag

2005-12-09
2005-12-12

2005-12-22
2005-12-22

2005-12-28
2005-12-29

Vulva, vagina: Vaginaltoppen slutar blint. Det är nästan färdigläkt men en och annan
sutur sitter kvar. Försvinner dock när man kör spekulat över dem. Slemhinnorna
välöstrogeniserade. Palpatoriskt är det bara minimal postoperativ infiltration kvar och
ingen ömhet.

Åtgärd

Sjukskrivningen förlänges t o m den 10 januari men något ytterligare besök behöver vi
icke. Hb är 141 idag, vilket innebär att hon åtminstone blodmässigt är återställd.
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2006-02-08
2006-02-08

Aktuellt: Postoperativ enkät 2 månader efter vaginal total hysterektomi visar att
patientens tillstånd är mycket förbättrat och rekommenderar operationen. Hon anser att
vårdtiden var lagom lång. Efter utskrivningen hade pat inget smärtlindringsbehov och
återfick normalt ADL 30 dagar postop. Hon fick små blödningar i 8 dagar och inga ökade
flytningar. Efter utskrivningen har en allvarlig komplikation inträffat relaterad till kirurgin
och anestesin. Patienten har sökt kvinnoklinik för komplikationen. Komplikation
drabbade operationssåret. Läkningsförloppet komplicerades av buksmärta,
miktionssmärta, trötthet/asteni och anemi. Blödning uppstod i bukväggen och
intraabdominellt. Tarmtömningsbesvär. Haemorrojder. Smärtor vid affekation.
Komplikationsbehandling i form av exspektans/ny kontroll. Sjukskrivningen förlängdes
med 4 veckor. Patienten har varit helt sjukskriven. Börjat arbeta 06-01-10 och

sjukskrivningen var lagom. Patienten skriver: "Telefonkontakt med KK ca 1 vecka efter
hemsändelse. Patienten önskar ej kontakt. Bedömning: Klinikens bedömning:
Bedömningen baseras på enkät. Efter utskrivningen har allvarlig och lindrig komplikation
inträffat som tidigare beskrivits. Bedömarens beskrivning av komplikationen
överensstämmer med patientens. Inga besvär framkommer som föranleder åtgärd.
Bedömd av: Öl 2006 02 07 Gynop vård: 8-veckorsenkäten införd i gynop. .
2006-12-12
E mott

Dok dat
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2006-12-12
2006-12-12
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Aktuellt: Uppföljningsenkät, 1 år efter vaginal total hysterektomi, visar att pat är mycket
nöjd med resultatet och rekommenderar operationen. Patienten har varit på planerat
återbesök vid KK. Har nykturi 0-1 gång/natt. Patienten negerar gynekologiska smärtor
och tryck-/tyngdbesvär. Patienten har lätta samlagssmärtor. Hon har inga klimakteriella
besvär, använder ej östrogen. Patienten uppger att läkningsförloppet varit okomplicerat.
Bedömning: Bedömningen baseras på enkät. Läkningsförloppet har varit okomplicerat.
Inga besvär framkommer som föranleder åtgärd. Bedömd av: Öl. 2006 12 12 Gynop
vård: 1-årsenkäten införd i gynop. Gynop enkbed: 1-årsenkäten bedömd i gynop.

Patientmall
Modul

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

Omvårdnadskriterier
Transfusion
Hemoglobinfall
Stroke på sjukhus
Svikt,stillestånd, larm
Dialys
Positiva blododlingar
Djup ventrombos/lungemboli
Fall
Trycksår
Återinskrivning inom 30 dagar
Vårdrelaterade infektioner
Överföring till högre vårdnivå
Behandling
Övrigt

+

Beskrivning av händelsen och
gradering enligt E - I

Modul

+ Beskrivning av händelsen och gradering
enligt E - I

Läkemedels kriterier
+
+

Postoperativ blödning

+

Kirurgiska kriterier
Reoperation
+
Förändrat ingrepp
Postop intensivvård
+
Intubation/reintub/CPAP/BiPAP
Rtg intraoperativt på uppvakn.avd
Intra-/postoperativ död
Respiratorbehandling >24 tim
Intraoperativt adrenalin mm
Postoperativ ökning av troponin
Förändrad anestesiform vid op
Konsult på uppvakningsavd
Postoperativ komplikation
+
Avvikande PAD
Inläggning av katetrar under op
Operationstid > 6 h

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

Clostridium difficile-pos odling
APT-tid > 100 s
INR >6
Glukos < 3 mmol/l
Kreatinin 2 ggr över baslinjevärdet
Vitamin K/faktorkoncentrat
Antihistamin
Flumazenil
Naloxon
Antiemetika
Djup sedering/hypotension
Plötsligt utsättande av läkemedel

+

Intensivvårds kriterier

Grad F (blödning)

I1
I2
I3
I4

Lunginflammation
Återinläggning på IVA
Behandling/ingrepp på IVA
Intubation/reintubation

Perinatala kriterier
P1
P2
P3
P4
P5

Apgar-poäng <7
Transport/överföring av moder/barn
Magnesiumsulftat / terbutalin
Allvarliga lacerationsskador
Inducerad förlossning

Akut mottagnings kriterier
E1
E2

Åter akutmott < 48 h efter utskrivning
Tid på akutmott >6 h

Organborttagning under operation

Antal vårddagar: __6__ Antal skador: __1__
Beskriv patientens skador mer i detalj på baksidan.
Patient:__nr 1_
Blödning i buken efter planerad operation av livmodern. Krävt blodtransfusion och reoperation (skada grad F)

Summerande blankett GTT
Patient /
journal nr

Antal
vårddagar

1
2
3

6
9
45

4
5
6
7
8
9
10

3
1
16
12
9
4
17

Summa

122

Kriterier (som
sammanhänger
med skadan)

Skada

Skadegrad
(E-I)

C1,C2,C12,S1,S12

Reoperation

F

C8
S11

Höftfraktur, operation
Postoperativ hjärtinfarkt

F
F

M1

Vårdrelaterad infektion

E

4

Skador/1000 vårddagar
Summan av antalet skador/summan av vårddagar x 1000
Summerat antal skador___4___ / summerat antal vårddagar__122____ x 1000 = ___33__
Skador/100 vårdtillfällen
Summan av antal skador/ antalet granskade journaler x 100
Summerat antal skador___4___ / antalet granskade journaler__10____ x 100 = ___40____
Procentuell andel av vårdtillfällen med skada
Antalet vårdtillfällen med minst en skada
Antalet journaler med funnen skada__3_ / antalet granskade journaler___10__ x 100 =__30_

Kommentarer till patientfall
Patientmall
På patientmallen markeras med ett plustecken de positiva kriterier som journalgranskaren
identifierar.
I det här fallet hittas i lablistan ett Hb-fall från 130 g/l till 68 g/l.
Både i transfusionsjournalen och på anestesijournalen från operationen som startar kl 20.10
kan man se att patienten transfunderats.
Patienten är efter reoperationen överförd till intensivvårdavdelning, vilket betraktas som en
högre vårdnivå. Detta går att utläsa av att det finns skrivet en IVA-journal. Samma händelse
identifieras också med kriteriet postoperativ intensivvård.
Patienten opererades oplanerat några timmar efter det ursprungliga ingreppet och kriteriet
reoperation är markerad. I journalen finns på flera ställen antecknat reoperation;
operationsberättelsen på sid 2 inleds med ”reoperation pga blödning”; på temperatur &
vätskebalanslistan finns i rutan Operation antecknat ReOp 16/11; på ena operationsanmälan
står som diagnos ”Intraabdominell blödning efter vag hysterektomi”; på ena anestesijournalen
står som diagnos ”reop vaginal hysterektomi”;
Kriteriet postoperativ komplikation är också positiv. I IVA-journalen skrivs ”Postoperativt
blöder patienten”.
Kriteriet antiemetika är markerat då man i anestesijournalen kan läsa att patienten givits
dridol, ett antiemetikum.
Ett kriterium är en journaluppgift som används som utgångspunkt för att leta efter en skada på
patienten. I det här patientfallet leder en djupdykning i journalen med ledning av flera av de
positiva kriterierna (transfusion, hemoglobinfall, reoperation, postoperativ komplikation,
postoperativ intensivvård) fram till att patienten drabbats av en blödning efter operation och
att denna krävt en reoperation. Vi betraktar detta som en skada. Den har av oss graderats som
Grad F, dvs skadan bidrog till eller resulterade i temporär skada som krävde sjukhus-vård
eller förlängde sjukhusvistelsen. Normalt skulle patienten kunnat återvända hem dagen efter
operation.
Det är inte ovanligt att en och samma skada kan identifieras med utgångspunkt från flera olika
kriterier.
Andra positiva kriterier kan inte i patientexemplet kopplas till någon skada. Antiemetika gavs,
men vi finner inte hållpunkter för illamående försvårat rehabilitering eller fördröjt
utskrivning.
Det är vanligt att positiva kriterier hittas utan att en skada kopplat till dem inträffat.
Antal vårddagar uppgick till 6. Både in- och utskrivningsdagen räknas med i GTT.
Den bedömning som gjordes av undvikbarhet i dialog med kliniken resulterade i att
avvikelsen betraktades som undvikbar i nivå 4 – ”undvikbarhet mer sannolik än 50 procent,
men nära”

Summerande blankett
Granskningsresultatet förs över till den summerande blanketten som patient nr 1. Ytterligare 9
patienter granskades av teamet och de resultaten har förts in på blanketten för att visa hur
uträkningen av de mått som sedan följs över tid sker. I den här granskningsomgången
granskades totalt 122 vårddagar hos 10 patienter. Sammanlagt hittades 4 skador. Skadorna
fanns hos 3 patienter eftersom en av patienterna (nr 3) drabbades av två skador.
GTT rekommenderar att 20 journaler granskas varje månad. Av praktiska skäl kan man välja
att granska 10 journaler var 14:e dag.

