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Inrättade av KTC – Kliniskt TräningsCentrum
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet vilket innebär ökade
krav på utbildning. Kvalitetssäkrad utbildning av vårdpersonalen som bygger på
evidensbaserad kunskap är en viktig del i arbetet med att uppnå en god och säker
vård. Precis som andra yrkesgrupper ex. piloter, brandmän och poliser så behöver
även läkare, sjuksköterskor och undersköterskor m.fl. träna moment och komplexa
vårdsituationer både individuellt och som ett team i en verklighetstrogen och trygg
lärandemiljö utan patienter.
I Socialstyrelsens översyn av vårdskador från 2008 fann man bland 1,2 miljoner
slutenvårdstillfällen cirka 150 000 undvikbara vårdskador, främst inom kirurgi och
internmedicin. I en ny rapport från 2017 konstaterar Socialstyrelsen att
vårdskadorna har minskat sedan 2008 men trots denna minskning så drabbas över
100 000 patienter årligen av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för
vuxna. Sedan mitten av 2015 har kurvan för vårdskador planat ut, och andelen
vårdskador har snarare gått upp något enligt den så kallad markörbaserad
journalgranskning där patientjournaler gås igenom. Bristande patientsäkerhet
orsakar både stort mänskligt lidande och höga kostnader för både sjukvården och
samhället, cirka 12 procent av kostnaderna för sjukhusvård i Sverige kan idag
kopplas till vårdskador.
För att verksamheter ska kunna bedrivas säkert krävs att medarbetarna både har
teknisk färdighet och icke teknisk färdighet, menar Socialstyrelsen och hänvisar till
studier som visat att återkommande teamövningar, standardiserad kommunikation
och kloka standardiseringar av arbetssätt kan påverka kvalitet och patientsäkerhet
positivt. Simulering och färdighetsträning har intagit en mer central plats för att
höja kompetensen hos vårdens medarbetare och för att åstadkomma förbättringar i
den kliniska vardagen.
I SOU rapporten ”Simulering och klinisk träning” från 2015 menar utredarna att
effektiv fortbildning bör ingå som en naturlig del i den dagliga vårdverksamheten
och att sammanställningen av kunskapsunderlaget för nyttan med medicinsk
simulering visar att simuleringsträning har positiva effekter på lärande och
beteende samt på patientrelaterade utfall.
Arbetet med patientsäkerhet har blivit än viktigare idag och i enlighet med
Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare främja hög patientsäker, individfokuserad och
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jämlik vård. Detta ställer krav på vårdgivare, chefer och hälso- och
sjukvårdspersonal att förutom att bedriva vård med hög kvalitet också bedriva
utbildning av personal med samma höga kvalitet.
I det pågående nationella projektet ”Uppnå oberoende av inhyrd personal”, som
Region Jämtland Härjedalen medverkar i samt i regionens nyligen genomförda
utredningsrapport ”Utbildning av Hjärt- och lungräddning (HLR) till medarbetare i
Region Jämtland Härjedalen” har det blivit tydligt att regionen behöver organisera
och effektivisera utbildningsinsatser för att framförallt säkerställa och
kvalitetssäkra kompetens i den kliniska vardagen men även för att säkerställa
kompetens inför möjliga kompetensväxlingar.
Kliniskt träningscentrum (KTC) i Region Jämtland Härjedalen ska genom teori och
praktisk träning/simulering fördjupa kompetensen hos regionens medarbetare, i
första hand hos vårdpersonalen och studerande på grund- och specialistnivå för att
nå en säkrare vård för patienterna med en långsiktig effekt. Ur ett
personalperspektiv ska KTC stärka kunskap och kompetens som motsvarar
verksamhetens behov samt som främjar karriärmöjligheter, kompetensväxlingar
och personalsäkerhet. I samband med den nya läkarutbildningen kommer också ett
utökat krav från lärosätena på att studenterna måste öva mer i simuleringsmiljö
under pågående grundutbildning, dvs i ett KTC.
KTC-etableringen är tänkt att genomföras i tre etapper där etapp 1 inkluderar en
förstudie.
Etappen ska planeras under 2018 och stå klar för drift prel. i januari 2019.
Lokalyta, aktiviteter och utbildningar som prioriteras i etapp 1 är viss
färdighetsträning, hjärt- och lungräddning, förflyttningskunskap, teamträning i
simulerad miljö samt utbildning av personal som ska arbeta på KTC. Detaljerad
prioriteringslista finns i bilaga 1. I etapp 1 täcks det viktigaste utbildningsbehoven
till vår egen personal samt studenter. Finansiering av etapp 1 är tänkt att delvis
utgöras av statliga stimulansmedel. Omfattningen av dessa stimulansmedel är dock
ej klarlagda i dagsläget. En förstudie pågår och beräknas vara klar per 31 januari
2018. I förstudien ska fördjupade ekonomiska kalkyler tas fram. För att kunna
fortsätta bedriva arbetet inom förstudien föreslås en projektledare tillsättas.
Projektdirektiv och utbildningsutbud för etapp 1 biläggs tjänsteskrivelsen.

Regiondirektörens förslag
1. Projektledare för KTC tillsätts med uppdrag att färdigställa förstudie inkl.
fördjupade ekonomiska kalkyler. Uppdraget ska presenteras för
regionstyrelsen den 20-21 mars 2018.
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I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

