
Rapport	  från	  den	  9:e	  nationella	  konferensen	  om	  patientsäkerhet	  2016	  

Patientsäkerhetskonferensen	  är	  en	  nationell	  samlingsplats	  för	  oss	  som	  leder,	  ansvarar	  för	  
och	  arbetar	  med	  patientsäkerhetsfrågor	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  och	  vård	  och	  omsorg	  men	  
även	  myndigheter	  och	  akademi.	  	  

Årets	  tema	  var	  att	  förebygga	  vårdskador	  -‐	  tillsammans	  för	  en	  säkrare	  vård.	  	  

Konferensen	  tog	  rum	  på	  Älvsjömässan	  i	  Stockholm	  under	  2	  dagar	  i	  slutet	  av	  september.	  Den	  
har	  arrangerats	  åtta	  gånger	  tidigare,	  första	  gången	  var	  2003.	  För	  mig	  var	  detta	  andra	  gången	  
som	  jag	  hade	  möjlighet	  att	  delta.	  Vi	  var	  över	  2000	  personer	  som	  förväntansfullt	  bänkade	  oss	  
i	  den	  stora	  plenumsalen	  och	  hälsades	  välkomna	  av	  moderatorn	  Karin	  Klingenstierna	  som	  
med	  stor	  skicklighet	  guidade	  oss	  mellan	  de	  olika	  föreläsarna.	  Föreläsare	  som	  var	  både	  från	  
Sverige,	  England	  och	  USA.	  	  	  

Patientsäkerhetskonferensen	  mål	  är	  att	  förmedla	  de	  senaste	  nyheterna	  inom	  området	  såväl	  
som	  att	  ge	  oss	  deltagare	  praktiska	  idéer	  och	  goda	  exempel	  som	  kan	  genomföras	  på	  våra	  
arbetsplatser.	  Konferensen	  vill	  tillföra	  ett	  internationellt	  perspektiv	  och	  ge	  oss	  deltagare	  en	  
vision	  av	  framtidens	  patientsäkerhetsarbete.	  Vidare	  vill	  konferensen	  ge	  oss	  deltagare	  olika	  
verktyg	  och	  metoder,	  arbetssätt	  och	  strategier	  att	  använda	  i	  arbetet	  med	  att	  förebygga	  
vårdskador.	  Sist,	  men	  inte	  minst,	  vill	  de	  skapa	  en	  nationell	  arena	  och	  påbörja	  ett	  arbete	  med	  
att	  skapa	  nationell	  nollvision	  för	  vårdskador.	  

Efter	  lunch	  fanns	  det	  möjlighet	  att	  välja	  olika	  seminarium.	  Valet	  var	  inte	  lätt,	  det	  var	  mycket	  
som	  såg	  intressant	  och	  spännande	  ut.	  Under	  onsdagen	  valde	  jag	  till	  slut	  att	  lyssna	  på	  ”Allt	  
färre	  skadas	  i	  vården”	  där	  vi	  fick	  ta	  del	  av	  världens	  största	  journalgranskningsstudie	  för	  att	  
identifiera	  och	  mäta	  vårdskador	  (undvikbara	  skador).	  En	  studie	  som	  omfattar	  52	  000	  
vårdtillfällen	  från	  60	  sjukhus	  i	  Sverige	  under	  åren	  2013-‐2015.	  Rapporten	  från	  SKL	  visar	  bl.a.	  
att	  skadorna	  inom	  vården	  var	  20	  000	  färre	  under	  2015	  jämfört	  med	  2013	  men	  att	  det	  ser	  ut	  
som	  vårdskadorna	  ökar	  igen	  under	  andra	  halvåret	  2015.	  Vårdskador	  förekommer	  dubbelt	  så	  
ofta	  hos	  utlokaliserade	  patienter,	  d.v.s.	  en	  inskriven	  patient	  som	  vårdas	  på	  en	  annan	  
vårdenhet	  än	  den	  som	  har	  specifik	  kompetens	  och	  medicinskt	  ansvar	  för	  patienten.	  Vidare	  
ser	  man	  att	  vårdskador	  inte	  ökar	  under	  sommarmånaderna	  (vilket	  man	  kanske	  kan	  tro).	  Mer	  
att	  läsa	  finns	  i	  SKL:s	  rapport	  ”Vårdskador.	  Vad	  trodde	  vi	  då	  –	  vad	  vet	  vi	  nu?”.	  

Under	  konferensens	  andra	  dag	  lyssnade	  jag	  på	  ett	  seminarium	  om	  att	  ”Patientens	  
delaktighet	  bidrar	  till	  ökad	  säkerhet”.	  Dels	  redovisades	  ett	  projekt	  ifrån	  Skånes	  
Universitetssjukhus.	  Din	  säkerhet	  på	  sjukhus	  -‐	  ett	  koncept	  att	  enkelt	  involvera	  patienten,	  
vårdpersonal	  samt	  anhöriga	  i	  patientsäkerhetsarbetet.	  Man	  hade	  gjort	  en	  
säkerhetsinformation	  likt	  det	  inplastade	  A4-‐blad	  man	  hittar	  i	  stolsfickan	  när	  man	  reser	  med	  
flygplan.	  Den	  handlade	  om;	  Rätt	  information,	  Dina	  läkemedel,	  Skydda	  dig	  själv	  och	  andra	  
från	  smitta,	  Den	  viktiga	  maten,	  Förebygg	  fallolyckor,	  Förebygg	  blodproppar,	  Förebygg	  
trycksår	  och	  Dags	  att	  lämna	  sjukhuset.	  Sen	  var	  det	  ett	  projekt	  från	  Karolinska	  



Universitetssjukhuset,	  Solna	  som	  redovisades.	  Patientens	  egen	  provhantering	  (PEP)	  som	  
bidrar	  till	  att	  patienten	  blir	  mer	  delaktig	  och	  får	  mer	  kontroll	  över	  sin	  egen	  hälsa.	  Via	  en	  app	  
som	  är	  kopplad	  till	  1177/Vårdguiden	  har	  de	  all	  information	  om	  vilka	  prover	  som	  ska	  tas	  och	  
varför.	  Sen	  kan	  de	  gå	  till	  sin	  vårdcentral	  och	  ta	  prover.	  Vårdcentralen	  får	  information	  om	  
vilka	  prover	  de	  ska	  ta	  genom	  1177/Vårdguiden.	  Sedan	  när	  provsvaren	  är	  klara	  får	  patienten	  
dessa	  direkt	  via	  ett	  meddelande	  i	  sin	  telefon.	  Fiffigt	  värre!!	  

Till	  sist	  deltog	  jag	  i	  en	  workshop	  som	  handlade	  om	  Gröna	  korset.	  Gröna	  korset	  är	  en	  enkel	  
visuell	  metod	  för	  medarbetare	  i	  sjukvården	  att	  dagligen	  identifiera	  risker	  och	  vårdskador.	  
Dessa	  skapar	  i	  sin	  tur	  ett	  underlag	  för	  riktat	  systematiskt	  dagligt	  förbättringsarbete	  som	  
leder	  till	  ökad	  patientsäkerhet	  och	  stärker	  patientsäkerhetskulturen.	  Metoden	  är	  framtagen	  
på	  kirurgkliniken	  i	  Borås	  och	  man	  startade	  2012.	  Efter	  flera	  allvarliga	  händelser	  som	  inte	  
uppmärksammades	  kom	  idén	  att	  ta	  fram	  en	  metod	  som	  skulle	  göra	  alla	  medvetna	  om	  risker	  
och	  negativa	  händelser	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  	  

Förutom	  föreläsningar	  så	  fanns	  det	  90	  postrar	  att	  ta	  del	  av.	  Det	  var	  intressant	  att	  ta	  del	  av	  
vad	  som	  pågår	  runt	  om	  i	  Sverige	  och	  få	  chans	  att	  prata	  med	  olika	  personer	  om	  deras	  projekt	  
och	  arbete	  kring	  patientsäkerhet.	  Sen	  fanns	  det	  även	  utställare	  från	  bl.a.	  SKL,	  Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  Vårdförbundet,	  Socialstyrelsen,	  Patientnämnden,	  IVO	  –	  inspektionen	  
för	  vård	  och	  omsorg,	  Folkhälsomyndigheten	  m.m.	  m.m.	  	  

Detta	  var	  bara	  ett	  litet	  smakprov	  på	  allt	  jag	  lyssnade	  och	  tog	  del	  av	  under	  dessa	  intensiva	  och	  
lärorika	  dagar.	  Jag	  kan	  starkt	  rekommendera	  andra	  att	  delta	  i	  kommande	  konferenser.	  Nästa	  
är	  2018.	  	  
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