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Slutrapport om
patientsäkerhetssatsningen
Den 28 april publiceras rapporten På väg mot en säkrare vård 
Patientsäkerhetssatsningen 20112014. I rapporten
presenteras framgångsrika resultat från den nationella
satsningen, fortsatta utmaningar samt hur vägen till en ännu
säkrare hälsooch sjukvård kan se ut.
Framgångsrika resultat
Antibiotikaförskrivningen har minskat med en halv miljon recept
och de allvarliga vårdskadorna har också blivit färre.

Patientsäkerhets
konferens 2016
Den nionde nationella
konferensen om
patientsäkerhet äger rum den
2122 september 2016.
Patientsäkerhetskonferensens
webbplats

Patientsäkerhet står på agendan i alla landsting och det finns
metoder och verktyg som medarbetare i vården kan använda i
det dagliga arbetet för att förebygga vårdskador. Exempel på
detta är de riskanalyser och händelseanalyser som genomförs
regelbundet.
Infektionsverktyget är också ett kraftfullt verktyg för att ge
vården bättre kunskap om antibiotikaförskrivning och förekomst
av vårdrelaterade infektioner.
Vägen till en ännu säkrare hälso och sjukvård
Säkerhetskulturen kan utvecklas ytterligare i vården på alla
nivåer. Kommunikationen mellan vårdens olika delar och olika
professioner kan förbättras.
Den kanske viktigaste aktören när det gäller patientsäkerhet är
patienten själv. Det gäller att göra patienten till en medskapare
och jämlik part och ge patienten förutsättningar att bli delaktig
på.
Läs om detta och mycket mer i rapporten som publiceras den
28 april!

Markörbaserad journalgranskning inom
psykiatri
Markörbaserad journalgranskning är ett effektivt verktyg för att
upptäcka vårdskador. Metoden har utvecklats inom den
somatiska vården och fått bred spridning. En särskild version
finns nu framtagen för journalgranskning inom psykiatrisk vård.
En arbetsgrupp med representanter från psykiatriska vården i
17 landsting/regioner har arbetat med frågan och i ett
pilotprojekt har 110 journaler från psykiatrisk öppen och
slutenvård studerats.
En modell har tagits fram för all vård inom vuxenpsykiatrin och
finns beskriven i en handbok. Som särskilda riskområden för
skador inom psykiatrisk vård har tvångsvård,
suicidriskbedömning, läkemedelsbehandling, ECT (elbehandling),
https://www.anpdm.com/newsletter/2536271/494A5D437944455943

Nya handböcker
En handbok för
markörbaserad
journalgranskning i psykiatri
och den reviderade
handboken för Riskanalys och
Händelseanalys finns nu att
beställa via SKL:s webbutik.
SKL:s webbutik
Material om handhygien
SKL har tillsammans med
Folkhälsomyndigheten tagit
fram ett nytt material om
handhygien. I materialet
ingår bland annat flera
affischer, en roll up,
broschyrer och en folder.
Rena händer räddar liv,
Folkhälsomyndigheten
1/2

20151009

Patientsäkerhet nr 1, 2015

hot och våld, avsteg från vårdplan, övergångar i vården och
diagnostik identifierats.
Sverige är vid sidan av Singapore och Danmark först i världen
med att utveckla markörbaserad journalgranskning inom
psykiatrin.
Handboken Markörbaserad journalgranskning i psykiatri

Vägledning för Infektionsverktyget
Ett utvecklingsarbete pågår nu i syfte att föra ut erfarenheter
och kunskap om hur data från Infektionsverktyget kan
användas i vårdens förbättringsarbete.

Följ oss på Twitter
Vi som arbetar inom SKL:s
verksamhetsområde
patientsäkerhet twittrar på
@patientsakerhet. Följ oss
gärna för senaste nytt!
Twitter

Ett tjugotal personer – kliniskt verksamma läkare och
sjuksköterskor, företrädare för vårdhygien och Stramanätverk 
har intervjuats om användningen av data från verktyget och
vilka erfarenheter de har.
Ett vägledningsdokument med erfarenheter och konkreta
exempel på hur verktyget kan användas beräknas publiceras till
hösten.
Användningen av Infektionsverktyget
Verktyget används av ordinerande läkare som direkt i journalen
får ta ställning till vilken typ av infektion antibiotikaförskrivning
avser. Ordinatören bedömer alltså om infektionen har orsakats
av vård och behandling eller uppkommit på annat sätt.
Dessa data samlas i en central databas och kan användas för
analys och återkoppling på lokal nivå. Data kan också
aggregeras på sjukhus och landstingsnivå.
Infektionsverktyget, Inera
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