Stärk patientsäkerheten
i kommunen
genom unikt analysverktyg
För att skapa en god och säker vård och omsorg
finns ett verktyg specifikt framtaget för ledningar
och verksamhetschefer inom kommuner. Med en
rimlig insats kan kommunen skapa en gemensam
nulägesbild utifrån vad som fungerar bra samt vilka
utmaningar och utvecklingsområden som finns.
Verktyget ska hjälpa er att på ett enkelt sätt
få en struktur på vilka områden som behöver
prioriteras inom patientsäkerhet. Det ger också
förslag på effektiva insatser som bidrar till en god
och säker vård.
Så fungerar verktyget
Verktyget är uppdelat i två delar; analys och prio
ritering. I analysen identifierar ni styrkor och svag
heter. Därefter sker en prioritering för att ta fram
förslag på möjliga insatser och åtgärder inom de
områden som ni har prioriterat. För varje insats
uppskattar ni också resursåtgång och effekten.
> Uppskatta insatser och åtgärder. I vilken
utsträckning behöver tillförsel av resurser ske
för att en insats ska vara möjlig att genomföra.
> Uppskatta effekten av en insats. I vilken
utsträckning stärker insatsen patientsäker
heten och därmed bidrar till en god och säker
vård och omsorg.

Genomförandestöd till analysverktyget.

Ni fyller i era svar och verktyget sköter resten.
När ni är klara med del ett och del två i verktyget
får ni en resultatsammanställning av nuläges
analysen samt en sammanställning av effektiva
insatser för att bemöta identifierade utmaningar.

”I Härnösand har vi kommit till
fokusområde fyra i analysstödet.
Vi har jättebra diskussion,
både kring det som brister
men även verksamhetens styrkor.”
Anders Engelholm,
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

”Det är ett bra verktyg som snabbt kan belysa olika
områden inom patientsäkerhet som vi behöver
titta på som en helhet.”
”Verktyget har gett oss en överblick över vårt
patientsäkerhetsarbete och därmed bidragit i
omställningen till nära vård genom att synliggöra
parallella vårdprocesser."
”Det var intressant och givande att i ett team
komma fram till en gemensam analys.”

Analysverktyget bygger på den nationella hand
lingsplanen för ökad patientsäkerhet; fem fokus
områden och fyra grundläggande förutsättningar.
Verktyget ska hjälpa till att leva upp till ambitio
nen med handlingsplanen, men också att bidra
till a rbetet med en omställning till nära vård.
figur 1. Illustration över handlingsplanens områden

Vägledning och tips på användning
Verktyget är enkelt att använd men det finns en
konkret vägledning som stöd. För att få en in
blick i hur verktyget fungerar kan det team som
ansvarar för kommunens hälso- och sjukvård
använda sig av den självinstruerande powerpoint
med ljud som finns tillgängligt. Den kan med
fördel användas vid ett uppstartsmöte och tar
cirka 30 minuter.
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Positivt gensvar av pilotkommuner
När verktyget pilottestades i nio kommuner/verk
samheter var responsen mycket positiv. Kommu
ner som genomfört analysen har fått struktur på
patientsäkerhetsarbetet efter att de har besvarat
frågorna. De har också fått en gemensam syn
över utmaningar/ utvecklingsområden. Några av
kommentarerna efter testerna:

Agneta Andersson, agneta.andersson@skr.se
© Sveriges Kommuner och Regioner, 2021
Beställ eller ladda ner på webbutik.skr.se

Säker vård
här och nu

Verktyget med tillhörande genomförandestöd
finns på SKR:s webbplats: Analysverktyg för
stärkt patientsäkerhet.

