VÄLKOMMEN TILL
UTBILDNING I

Markörbaserad journalgranskning
inom psykiatrisk vård 2017
Markörbaserad journalgranskning av avslutade vårdtillfällen är en etablerad metod för att
identifiera vårdskador (undvikbara skador) som inte uppmärksammats på annat sätt.
Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning och kan användas inom såväl
somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård (≥ 18 år). Metoden är densamma
men markörer och skadetyper har anpassats utifrån vårdinriktning. På så sätt kan värdefull
kunskap fångas upp om konsekvenser av verksamheten och fungera som ett underlag i det
patientsäkerhetshöjande arbetet.

Datum

29/8, 27/9 och 30/10

Plats

Stockholm

Kostnad

1 000 kronor exklusive moms
I kostnaden ingår visst utbildningsmaterial (se vidare i inbjudan), lunch och
fika.

Anmälan

Till anmälningslänk för respektive utbildningsdatum
Antal deltagare är maximerat till 20 personer per tillfälle så det är ”först till
kvarn principen” som gäller. Sista anmälningsdatum är 18/8, 15/9 och 20/10.

Information

Praktiska frågor: Susanne Lundqvist, SKL tfn 08-452 75 38,
e-post: susanne.lundqvist@skl.se
För frågor rörande utbildningsinnehåll kontakta: Carina Ålenius
e-post carina.alenius@skl.se

Utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap i metodiken
markörbaserad journalgranskning så att deltagarna efter kursen ska kunna
genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och
vårdskador.
Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team. Det är en stor
fördel om kursdeltagarna också deltar i de team, som sedan kommer att
granska tillsammans.
Under kursen kommer vi att diskutera bakgrund, syfte, metod, praktisk
tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av
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förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt
lokal/central rapportering av resultat.
Vår målsättning är, att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att
inleda markörbaserad journalgranskning.
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till blivande granskningsteam bestående av läkare och
sjuksköterska eller motsvarande.
Verksamhetschefen utser lämpliga personer (granskningsteam) som får i
uppdrag att efter utbildning genomföra kontinuerligt markörbaserade
journalgranskningar inom aktuell verksamhet.
Förkunskapskrav: För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal
kunskap om patientsäkerhet t ex kunskap om grundläggande tankesätt,
systemsyn, termer och begrepp.

Kursledare

Pia Ram, verksamhetsutvecklare alternativt Helene Slottner,
specialistsjuksköterska inom psykiatri och Charlotta Brunner, chefläkare och
psykiatriker.

Material

I kostnaden ingår visst utbildningsmaterial som delas ut i samband med
utbildningstillfället. Deltagarna får själva ansvara för att ha med sig handboken
och tillhörande markörbilaga till utbildningsdagen. Psykiatrisk vuxenvård har en
egen handbok och markörbilaga. Samtliga handböcker och markörbilagor finns
att beställa eller ladda ned från SKL:s hemsida.
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