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Regionstyrelsens uppföljning av aktiva mål PATIENT Vårdskador
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om ett antal strategiska mål för
perioden 2018 – 2020. I regionstyrelsens verksamhetsplan finns för varje
strategiskt mål, två aktiva mål och ett antal framgångsfaktorer i form av
utvecklingsområden. De aktiva målen är mätbara och ska följas upp i varje
månadsrapport till styrelsen, och som fördjupning två gånger under året. Enligt
styrelsens uppföljningsplan för 2018 ska det aktiva målet Andel vårdskador ska
minska följas upp vid regionstyrelsens sammanträde 29-30 maj och 23-24 oktober.
Andel vårdskador mäts med Markörbaserad journalgranskning (MJG), en
strukturerad metod för att mäta förekomst av vårdskador i Sverige. Metoden
identifierar vårdskador inom ett antal skadeområden och ger en överblick över
förekomst. En rapport har upprättats med MJG-resultat för tidsperioden 2017–08
– 2018–07. De journaler som granskas tas fram slumpmässigt. Såväl urvalsmetod
som granskningsmetoden som innebär att skadan ska ha dokumenterats i journal.
För att ha en god bild av andelen vårdskador inom Region Jämtland Härjedalen
används ett antal kompletterande mätverktyg.
Målvärdet i regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 är 7 %. Under mätperioden var
andel vårdtillfällen med skada 13 % (10 % för kvinnor och 15 % för män) och andel
vårdtillfällen med vårdskada 8% (6 % för kvinnor och 10 % för män). Antal
granskade vårdtillfällen var 420.
Vid regionstyrelsens uppföljning 29-30 maj § 137 togs följande beslut; ”Områdena
trycksår, säker läkemedelshantering samt följsamhet av rutiner för att minska
vårdskador måste förbättras. Effekterna av de åtgärder som vidtas ska redovisas till
regionstyrelsen senast i november, tillsammans med fallstatistiken.”
I rapporten finns en redovisning av resultaten kopplat till vårdrelaterade
infektioner, trycksår och fall. Rapporten beskriver också pågående arbeten med att
förbättra och stärka vårdpreventionsarbetet inom Region Jämtland Härjedalen.

Tjänsteskrivelse

På regionstyrelsens sammanträde den 24 april 2018, § 102, fick regionstyrelsen en
uppföljning om läkemedel. Utifrån den rapport som redovisades fick
regiondirektören i uppdrag att genomföra de åtgärdsförslag som lyfts i rapporten
och återredovisa till regionstyrelsen i september. Det handlade om att
verksamheten har ett fortsatt behov av stöd och tid för att överföra patientens hela
läkemedelslistor till den nya versionen av COSMIC samt Ordnat införande av
elektronisk läkemedelslista i regionen. Uppföljningen av åtgärderna har nu
redovisats i rapporten om vårdskador.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning 2018 av aktiva mål Patient – vårdskador godkänns.
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