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Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen:

Bemanningsföretag 
som främjar vården

Framtidens
VÅRD & OMSORG

Missa inte

Nr 2 | MAJ 2014

LÄS MER PÅ WEBBEN!
WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU

VÅRD & OMSORGVÅRD & OMSORG
Missa inte

HÄLSOAPP

NY TEKNIK 
FÖR BÄTTRE

HÄLSA

FÖRÄNDRINGSKRAFT
Följ med i satsningen 
för patientsäkerheten

LÄKEMEDELSANVÄNDNING
Vården ritas om och 
apotekens roll växer

VIRGINIA MASON
Framgångsrik metod för 
att förbättra säkerheten



2  ·  FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

Säkrare vård 
– med rätt information i rätt tid till rätt person

Alla som på ett eller annat sätt är engagerade i sjukvården 
bör arbeta ännu mer för att öka patientsäkerheten. 

Triabetes är en apptjänst för dig med 
diabetes. Den är med dig hela dagen 
oavsett om du är på jobbet, på semester 
eller i gymmet. Ladda ner appen idag!

Triabetes är en tjänst som hjälper dig med allt du behöver för att hantera 

din diabetes på ett bättre sätt, anpassat för dig. Du kan enkelt logga vad 

du äter, tränar, tar för mediciner, insulin etc och se hur allt påverkar dig 

över dagar, veckor och månader. Du sätter upp mål och får påminnelser 

och direkt information om något avviker från det som är bra för dig.

Triabetes är en svensk medicinteknisk produkt som är CE-märkt.

UTMANINGAR

D
et är ett  område 
med bara vin-
nare. Med bättre 
patientsäkerhet 
minskas risker 
och undvikbara 
skador  samtidigt 

som arbetet känns tryggare och 
säkrare för alla som arbeter inom 
hälso- och sjukvården. En välkom-
men bonus är att resurser kan fri-
göras och göra bättre nytta på an-
dra områden än att behandla vård-
skador.

Insatsområden
Mycket av det arbete som görs på 
patientsäkerhetsfronten utgår 
av naturliga skäl från  medicinska 
riskområden. Till exempel att 
minska förekomsten av vårdre-
laterade infektioner, trycksår, 
 undernäring eller fallskador samt 
att få till en bättre användning av 
 läkemedel.

Detta är självklara insatsom-
råden när så mycket som 30 pro-
cent av inläggningarna från en 
medicinakut orsakas av läkeme-
delsrelaterade problem. Eller att 
cirka 10 procent av de som ligger 
inne för akutsjukvård enligt so-
cialstyrelsen gör det på grund av 
vårdrelaterade infektioner. Att 
variationen mellan olika vård-
enheter är stora är bara ytterli-
gare bevis för att det går att göra 
skillnad. Ett område som hittills 
fått för lite uppmärksamhet är de 
 patientsäkerhetsrisker som kan 
 uppkomma som en konsekvens  

av att alltför dålig och tungrodd 
 informationshanteringen  inom 
hälso- och sjukvården. 

Utmaningar
Här är problemen och  riskerna 
många. Ibland  beror de på 
 historiska arv och undermåliga sys-
tem, ibland på krångliga regler och 
lagstiftning. Den  gemensamma 
nämnaren är att information i allt 
för stor utsträckning är inlåst i 
 olika system och inte är tillgänglig 
när den verkligen behövs.

I ett första steg behöver 
 nuvarande journalsystem anpas-
sas så att både patienter och alla de 
som möter patienten enkelt kan 
få tillgång till journalinformation 
 inklusive provresultat och en kom-
plett  lista av utskrivna och uthäm-
tade läkemedel. Denna informa-
tion kan med fördel visas på ett per-
sonligt konto på 1177.se efter säker 
 inloggning via Mina Vårdkontakter.

Ännu viktigare är att  nuvarande 
journalsystemen – som mest 
 beskriver vad som gjorts- skif-
tas ut mot en ny generation. Där 
 varje patient har en journal där 
informationen är strukturerad, 
sökbar och sammankopplad med 
de  nationella kvalitetsregistren. 
Om detta görs på rätt sätt kom-
mer rätt information alltid att fi n-
nas tillgänglig för rätt person i rätt 
 ögonblick.

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.
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Citera oss gärna, men ange källan.

Vården är en fråga som 
berör oss alla, vare sig 
du är vårdgivare eller 
vårdtagare. Vi vill med 
denna kampanj lyfta 
otroligt viktiga fråge-
ställningar för att skapa 
en så säker och trygg 
vård och omsorg som 
möjligt inför framtiden.

Lisa Sonnesson
Projektledare, 
Framtidens vård & omsorg.
FOTO: CAROLINA MARTINSON

LÄS MER PÅ WEBBEN!
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Martin Andreasson
Ordförande, Inera, landsting och 
regioner i samverkan för e-hälsa.

Johan Assarsson
Vd, Inera, landsting och regioner 
i samverkan för e-hälsa.
 FOTO: JOHAN OLSSONframtidensvård.nu



CompuGroup Medical 
har satsat miljoner på 
att utveckla en egen 
referensmiljö för mer 
omfattande tester 
i en operativ miljö. 
Satsningen innebär en 
kraftfull förstärkning 
av CGMs egna 
produktutveckling, men 
kan även komma att 
bli ett viktigt bidrag till 
det kvalitetsarbete som 
pågår i många landsting 
och regioner i dag.     

– Regioner och landsting 
samordnar i allt högre grad sin 
hantering av vård-IT och de 
stora installationerna kan bidra 
till en oro över driftsäkerheten 
och sårbarheten. Det är 
en utmaning att leva upp 
till de skyldigheter som 

lagstiftningen ålägger 
användarna av medicinteknisk 
utrustning, säger Sabine Fetz, 
vd CGM. 
Redan för drygt ett år sedan 
sjösatte CGM ett projekt med 
att skapa en referensmiljö som 
inledningsvis skulle fungera 
för det egna journalsystemet 
TakeCare. Resultatet blev en 
miljö där CGM på nya sätt kan 
utföra fler tester, både i egen 
regi eller för kunders räkning. 

– Det är en unik möjlighet för 
oss att genomföra kompletta 
tester i en realistisk miljö, 
på såväl driftarkitektur 
som prestanda. Miljön är 
konstruerad att hantera 
väldigt stora datamängder 
och tiotusentals användare. 
Det bidrar till att höja 
driftsäkerheten enormt, 
säger Joakim Hårsman, 
utvecklingschef CGM.  

Med förra årets driftstörningar 
i Stockholms läns landsting 
i färskt minne, så har CGM 
ökat takten i arbetet med 
att bygga den efterfrågade 
referensmiljön. 
– Vi såg att det fanns ett 
behov av att testa olika 
scenarier som exempelvis 
hur befintliga installationer 
reagerar på en ny server 
eller andra uppgraderingar. 
Nu kan vi dessutom stötta 
våra kunders behov av 
att exempelvis testa 
systemåterställningar, säger 
Joakim Hårsman.

Vanligtvis är tillverkarnas 
egna testmiljöer designade 
för funktionella tester i den 
egna produkten, medan 
referensmiljöer är utformade 
för att simulera beteende och 
prestanda i stora komplexa 
installationer. CGMs egna 

referensmiljö skapar nu 
möjligheter att simulera riktigt 
stora installationsmiljöer och 
testa undantagshanteringar 
som exempelvis 
återställningar.  
 
– För CGM innebär det här 
också stora möjligheter att 
förstärka våra egna produkter. 
Vi måste ständigt hålla jämna 
steg med ökade krav på 
säkerhet och tillgänglighet 
från såväl patienter som 
användare. Dessutom har 
stora referensmiljöer också 
en potentiell betydelse inom 
forskningen och i hanteringen 
av Big Data, säger Sabine Fetz.

Ny miljö för 
ökad säkerhet

Var tredje svensk 
finns säkert i  
TakeCare.

Vi är redo för fler. 

Sabine Fetz, vd CGM

CGM har utvecklat TakeCare för att möta framtidens behov 
av eHälsa. Vårdgivare som använder TakeCare har de allra 
bästa förutsättningarna att sätta patienten i centrum och 
höja kvaliteten i verksamheten. 

I dag administrerar TakeCare 3,5 miljoner patientjournaler 
bara i Stockholms läns landsting och Dalarna. Det är lika 
många journaler som invånare i Uruguay. Eller Estland och 
Litauen tillsammans. 

CGM finns på plats i Almedalen. Vi ses i Medtech garden!

www.cgm.com/se
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– Ett väl fungerande lärande där 
risker identifieras, hanteras och 
där erfarenheter sprids är till-
sammans med en engagerad led-
ning är några grundläggande och 
mycket viktiga komponenter för 
att kunna arbeta säkert och före-
bygga  vårdskador, säger Marcus 
Arvidsson, fil dr Psykologi speci-
alist på Människa, Teknik, Organi-
sation (MTO) på Sveriges ledande 
säkerhetsföretag inom MTO. 

Känn till riskerna
Att utredningar av händelser  inom 
sjukvården håller en  tillräckligt 
hög kvalitet så att systematis-
ka brister och bakomliggande 
 orsaker identifieras är en förut-
sättning för att hitta rätt  lösningar 
och  relevanta  åtgärder som kan 
 bidra till en  bättre  patientsäkerhet. 
Utredningar måste anta en 

 systemsyn och utgå från både 
 mänskliga, organisatoriska och 
tekniska aspekter samt relationen 
mellan dessa. Åtgärder ska vara in-
riktade på system, processer och 
utrustning snarare än på enskilda 
individer. 

– Sjukvården ligger delvis efter 
andra säkerhetskritiska branscher 
när det gäller lärande och skulle 
tjäna på att lära från andra organi-
sationer. 

  Det är viktigt att man ökar 
 kunskapen om hur  bakomliggande 
faktorer bidrar till osäkra förhållan-
den och hur man identifierar och 
hanterar dessa. Det är också viktigt 
att lärdomar och  kunskaper sprids 
inom  vården och kommer berörd 
personal till del. 

Säkerhetsarbetet
En väl utformad arbetsmiljö med 
bra processer och  användarvänlig 
teknik som underlättar arbe-
tet för de anställda är andra 
 förutsättningar för att skapa en 
trygg och fungerande verksamhet. 

– Man måste  säkerställa att 
 personalen har rätt förutsätt-
ningar så att de kan  utföra ett 
bra och  säkert jobb. Det finns 
många  insatser som kan  göras för 
att  stärka  säkerhetsarbetet och 

 reducera  riskerna. En god idé är att 
anlita extern hjälp för att objektivt 
kunna identifiera bakomliggande 
problem och existerande risker. 

– Oberoende och  kvalificerade ut-
redningar, bra  ledningssystem, re-
levanta utbildningar som lyfter sys-
temsyn och  säkerhetsfrågor är någ-
ra exempel på  säkerhetsåtgärder 
som är bra att vidta för att arbeta 
förebyggande och skapa en trygg 
sjukvård. Sjukvården har myck-
et att lära från  andra branscher 
på detta område, avslutar Marcus 
 Arvidsson. 

Lärande är 
en förutsättning 
för en tryggare vård 

 OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

Ett väl fungerande system för lärande där risker 
fångas upp och hanteras är en viktig förutsättning för 
att kunna förbättra patientsäkerheten och förebygga 
vårdskador inom sjukvården. 

Marcus  
Arvidsson
Fil dr Psykologi  
specialist på  
Människa, Teknik, 
Organisation (MTO).
FOTO: MTO SÄKERHET

UTBILDNING

TRYGG VÅRD

Hösten 2013 redovisade Statens 
haverikommission (SHK) den 
 första rapporten inom hälso- och 
sjukvårdens område.  Händelsen 
avsåg en 51-årig kvinna som 
 avlidit till följd av att ett larm 
 felaktigt stängts av. 

En jämförelse mellan vård-
givarens, Socialstyrelsens och 
SHKs dokumentation från utred-
ningen visar betydande  skillnader. 
SHK visar en pedagogiskt väl ut-
formad rapport som tydliggör 
brister på olika nivåer i systemet. 

Objektiv analys
En viktig fråga är om det är 
 möjligt att få en objektiv  analys 
med nuvarande system där vård-
givaren utreder sig själv och 
tillsynsmyndighetens uppgift 
 enligt patientsäkerhetslagen är 
att ”säkerställa att händelsen 
 utretts i nödvändig omfattning”. 

Patientsäkerhetslagen (PSL) 
ställer inga krav på kompetens, 
systemperspektiv eller oberoen-
de ställning hos dem som genom-
för analyserna vilket finns i andra 
högriskverksamheter, till exem-
pel kärnkraftsbranschen. 

IVOs beslut kan inte överklagas 
vilket kan innebära att patienter 
som inte är nöjda med vårdgiva-
rens och/eller tillsynsmyndighe-
tens utredningar tappar förtro-
endet för vården. Det kan medfö-
ra att man vänder sig till polisen 
vilket i sin tur medför att perso-
nal blir indragna i rättsprocesser, 
något som kan få negativa konse-
kvenser för arbetsmiljön och på 
sikt för personalförsörjningen. 

SHKs rapport visar värdet av 
en utredning som är oberoende 

av vårdgivare och tillsynsmyn-
digheter. Rapporten visar  också 
att analysen från en enskild 
 händelse kan ha ett betydande 
generellt värde för hela hälso- 
och sjukvården oavsett verksam-
het, men det förutsätter en aktiv 
kunskapsspridning. Frågan är 
hur  erfarenheterna från denna 
 händelse har spridits?

Ett nationellt centrum
I förarbetet till PSL diskuterades 
behovet av ett nationellt centr-
um för patientsäkerhet. Ett så-
dant centrum skulle, förutom 
att  vara en hemvist för en kom-
mission med spetskompetens 
för utredning av vissa allvarliga 
händelser också bli en drivkraft 
i det  fortsatta patientsäkerhets-
arbetet. 

Kanske är det dags att återigen 
lyfta frågan om ett nationellt 
centrum för patientsäkerhets-
området.   

OLYCKOR I VÅRDEN 
Sverige behöver ett 
oberoende organ för utredning 
av allvarliga olyckor i vården

SYNNÖVE ÖDEGÅRD

redaktionen@mediaplanet.com

Synnöve Ödegård
Leg. sjuksköterska, 
doktor i folkhälsovetenskap.
FOTO: STAFFAN LARSSON

Sjukvården ligger 
delvis efter andra 
säkerhetskritiska 
branscher när det 
gäller lärande och 
skulle tjäna på att 
lära från andra 
organisationer. 

Mycket har gjorts för att öka patientsäkerheten de 
 senaste 20 åren - tyvärr utan banbrytande resultat.  
Ett område som har betydande brister är lärandet från 
inträffade händelser. Utredning och analys av allvarliga 
olyckor kräver särskild kompetens och väl fungerande 
strukturer för kunskapsspridning.

Patientsäkerhet – teori och praktik 
inleds med fyra uppmärksammade 
händelser i svensk hälso- och 
sjukvård. Den tar utgångspunkt i 
ett systemperspektiv och breddar 
och fördjupar därmed perspektivet 
på säkerhetsfrågorna. Boken är 
skriven av experter och framstående 
 säkerhetsforskare – de fl esta verk-
samma inom andra branscher än 
hälso- och sjukvård. Patientsäkerhet 
– teori och praktik vänder sig till alla 
som är intresserade av säkerhets-
området eft ersom den även tar upp 
generella aspekter på säkerhet.

Scanna in koden och få ett smakprov!

Antologi om patientsäkerhet

För dig som är intresserad 

av patientsäkerhet

Beställ boken redan idag, via:
Adlibris | Bokus | Bokia | CDON
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Vi skapar säkerhet
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Prognoserna är hissnande, om  bara 
några få år beräknas tre och halv 
miljarder  människor på  jorden 
ha tillgång till  smartphones. 
Det innebär att  väldigt många 
kommer gå runt med väldigt 
 avancerade datorer i fi ckan  varje 
dag –  datorer som kan användas 
för allt från  underhållning till 

 kommunikation. Det är på den 
 arenan som hälso- och  vårdappar 
börjar bryta mark.  Anders 
 Weilandt, VD för det svenska 
 företaget bakom appen Triabetes, 
kallar det vi befi nner oss i för en 
 digital  hälsorevolution.

– Just nu ökar behovet av vård, 
samtidigt som det görs stora tek-
niska framsteg. Hur detta ska gå 
ihop är ännu inte givet – just nu 
 genomgår vården en fas där det 
här konsolideras. Det är en otroligt 
spännande tid!

Digital vård
Mobilhälsa är en växande del av 
den digitala vården, och det är här 
som de största kapitalinvestering-
arna görs. Anders Weilandt säger 
att bara sedan drygt ett år har in-
sikten om mobilernas möjligheter 
dykt upp hos kliniker och vårdcen-
traler, och intresset för vårdappar 
ökat. Men han påpekar att han ser 
den stora potentialen i teknik som 
vänder sig till både patienten och 
vården.

– För att en app ska bli  verkligt 
användbar och långlivad tror 
jag det är viktigt att båda sidor 
 känner lika stor nytta. Vänder 
man sig  bara till patienter blir 

det hela mest  inspirerande, som 
en  bantnings-app. Den app som 
 Anders Weilandts företag  lanserat 
heter Triabetes. Genom att mata 
in sina värden kontinuerligt får 
diabetes patienten en överblick 
över sitt tillstånd, och kan ta infor-
merade beslut om ändrade vanor. 
Vården å sin sida får en samman-
vägd bild av extremt mycket  data 
som exempelvis kan signalera 
 automatiskt om något är ur balans.

Sverige ligger i framkant
En stor fördel med digital vård är 
att marknaden är enorm. I  Sverige 
var vi tidiga med att anamma 
 datatekniken, vilket ibland  ligger 
oss i fatet när utvecklingen går 
fort och tekniken ständigt måste 
 bytas ut. Den trögheten fi nns dock 
 inte i många andra länder, där man 
i dag har möjlighet att ta en sorts 
 genväg från analoga system rakt 
in i de allt mer tillgängliga smarta 
 telefonerna.

– Globalt sett leder tekniken till 
ökad hälsostatus. Det fi nns inga 
förlorare här, bara vinnare, säger 
Anders Weilandt.

Ny teknik för bättre hälsa

 CAROLINA SVENSSON

redaktionen@mediaplanet.com

TIPS

Tio procent av Sveriges friska be-
folkning lider av Dysfagi, sväljsvå-
righeter, på grund av mekaniska 
störningar orsakade av ett mel-
langärdesbråck - den övre mag-
munnen läcker och maginnehåll 
rinner ner i luftvägarna.  En oför-
måga att svälja innebär dessutom 
att muskler i ansikte, munhåla 
och svalg inte fungerar, vilket i sin 
tur kan leda till andningshinder - 
sömnapné, käkavvikelser, svårig-
heter att tala, tugga samt dregling-
problem. 

Enkel träning
Träningen är enkel och smärtfri. 
På några månader kan funktio-
ner återfås då IQoro samtidigt sti-
mulerar hjärnan som muskelked-
jan från mun till magsäck. Vid trä-
ning placeras IQoro mellan läp-
par och tänder, läpparna pressa 
kraftfullt ihop samtidigt som en 
töjning utförs tre gånger i fem till 
tio sekunder tre gånger  dagligen. 

 Vetenskapliga studier  visar att 
97 procent blir bättre, varav 63 
 procent kan normaliseras av att 
använda IQoro, 

Sväljsvårigheter orsakar ett 
stort lidande och försämrar livs-
kvalitén. Det är inte ovanligt att 
det sociala livet drabbas och  vissa 
drar sig till exempel för att äta 
 off entligt.

Kvarstående effekt
– IQoro är ett unikt medicinskt 
träningshjälpmedel utvecklat för 
personer som har problem med 
muskelfunktionen i ansikte, mun 
och svalg. Den kräver endast en li-
ten insats och har hjälpt både barn 
och vuxna att återfå livsnödvän-
diga funktioner som att kunna äta 
och svälja förklarar Ylvali Gerling, 
vd för MYoroface. 

Anders Weilandt
Vd, Triabetes.
FOTO: TRIABETES

Ovärderlig hjälp 
vid sväljsvårigheter

Ny teknik i vården  måste 
inte vara kostsam eller 
 resurskrävande. Vård- och 
hälsoappar till smartpho-
nes spås bli en viktig länk 
i den framtida vårdkedjan, 
som både kan spara tid och 
öka kvalitén.
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IQoro hjälper barn och vuxna att återfå 
den komplicerade förmågan att kunna 
äta och svälja. IQoro ger också positiva 
resultat för personer som är förlamade i 
svalget eller ansiktet, dreglar, snarkar eller 
har mekaniska problem i matstrupen.

�� �����������	��
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Sura uppstötningar, 
rethosta eller svårt att 
svälja?

LÄS MER &

BESTÄLL

MYOROFACE.COM

myoroface.com

IQoro är ett nytt träningshjälpmedel och 
metod, vars effekt är vetenskapligt bevisad.

/MYoroface

HÄLSOAPP

TEKNIK

FOTO: PHILIPPE RENDU

framtidensvård.nu
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Om tio år ser patientens vårdför-
lopp helt annorlunda ut  jämfört 
med idag. Det menar Lars-Åke 
 Söderlund, senior rådgivare inom 
Apoteket och styrelseledamot i In-
ternational Pharmacy Federation. 
Han går så långt att han kallar det 
ett paradigmskifte.

– Det handlar om stora omställ-
ningar. Andelen äldre ökar, fler 
 lever med kroniska, vårdkrävande 
sjukdomar, samtidigt som nya och 
avancerade behandlingar blir till-
gängliga för fler. Patienterna stäl-
ler även högre krav på vården – att 
vara sjuk är inte längre lika stig-
matiserat som det varit.

Enligt Lars-Åke Söderlund finns 
det en rad områden där föränd-
ringen inom vård- och omsorg 
kommer märkas extra tydligt. En 
av dem är vårdnivåerna,  i vilka 
sammanhang och på vilka platser 
som viktiga delar av behandlingen 
förläggs till.

Ökat fokus på hälsa
– Vård i hemmiljö, mobila  lösningar 
och smart teknik mäter hälsan och 
öppnar upp nya möjligheter för 
hälsofrämjande och vård –  såväl för 
den som är frisk och vill behålla en 
god hälsa som för den som har en 
kronisk sjukdom. Patientens egen-
makt stärks. Många prover, som 
EKG, blodtryck och  blodvärden tas 
hemma hos patienten. 

Resultaten skickas  elektroniskt 
till vårdcentralen, utvärderas 
och beslut om förändringar tas.  
 E-hälsa gör att patienten inte be-
söker vården lika ofta, utan  ställer 
frågor och följer sitt förlopp via 
 dator eller smart phone. En  viktig 
aspekt av framtida vård är ett ökat 

fokus på hälsa, säger Lars-Åke 
 Söderlund. Ska vi leva längre och 
samtidigt behålla en hög livskva-
lité måste vården arbeta förebyg-
gande för att vi så länge som möj-
ligt behåller en god hälsa. Apo-
teken bör nyttjas som första och 
sista länken i vårdkedjan, för en 
ökad patientsäkerhet, ökad till-
gänglighet och en effektivare och 
billigare vård för samhället.

Arbeta förebyggande
– Vården skiftar fokus från sjuk-
vård till ”riskvård”, alltså minska 
risken för att sjukdomar uppstår. 
Kan problem undvikas, eller sena-
reläggas, sparar vi på människors 
lidande och vårdens pengar.

Framtidens vård kräver nya 
samverkansformer, säger  Lars-Åke 
Söderlund. Ingen av vårdens 

 aktörer klarar att lösa utmaning-
arna på egen hand. Vårdteam blir 
viktigare, även när patienten be-
finner sig i hemmet.  Team med 
läkare, sjuksköterskor, farmaceu-
ter med flera uppnår bättre vård-
resultat, kortare vårdprocesser, 
och ett större kunskapsutbyte. 
Teamet lär av varandra och får en 
bättre helhetsbild. När patienten 
får rätt stöd för rätt behov i rätt tid 
uppsöker man inte vårdens olika 
 ”väntrum” i onödan.

– Det finns stora  ekonomiska 
fördelar med att bättre nyttja 
farmaceutens kompetens, som 
 expert på läkemedel och dess 
 effekter, i morgondagens vård-
team, avslutar Lars-Åke Söderlund.

Sjukvården står inför  stora 
förändringar, och nu går 
det fortare än någonsin. 
När vårdnivåerna förskjuts 
blir hemmen och vårdcen-
tralerna viktigare – och 
 apotekens roll växer.

CAROLINA SVENSSON

redaktionen@mediaplanet.com

VÅRDEN

APOTEK

Apotekaren som ser 
hur vården förändras

NYHETER

 ■ Varje år drabbas över  
100 000 patienter i  Sverige av 
vårdskada, det vill  säga sjuk-
dom eller olycksfall som upp-
står i samband med vård. 
 Ofta är läkemedel  inblandade. 
 Mellan 6-16 procent av  alla 
 inläggningar på sjukhus sker 
på grund av  felmedicinering 
eller felaktig  användning 
av läkemedel.  Det innebär 
en onödig kostnad för vår-
den som uppskattas  vara 
nästan lika stor som hela 
 läkemedelskostnaden. 

 ■ För att komma till  rätta 
med problemet har  Lars-Åke 
 Söderlund  utvecklat 
 Apotekets Revision för 
 Säkrare  Läkemedelsprocess, 
en modell där   läkemedlen 
är en tydlig del av 
 vårdprocessen. Revisions-
tjänsten gör hela läkeme-
delsprocessen, från toppen 
ner till  vårdavdelningsgolvet, 
mer  patientsäker, lättare att 
 kontrollera och följa upp. 
 Modellen har fått stor upp-
märksamhet i Sverige och 
 utomlands. 

Lars-Åke Söderlund
Senior rådgivare inom Apoteket 
och styrelseledamot i International Pharmacy Federation.
FOTO: EVA JANGÖ, APOTEKET

KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG BEHÖVER  
DEN FARMACEUTISKA KOMPETENSEN

Kommunfarmaceuten kan:

 � Förbättra läkemedelsanvändningen i kommunen
 � Planera och genomföra läkemedelsgenomgångar, t ex på 
äldreboenden, och föreslå förändringar i förskrivningen

 � Utbilda annan vårdpersonal i läkemedelsfrågor, såsom un-
dersköteskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
och arbetsterapeuter

 � Utbilda och stötta elever och skolans personal i läkemedels-
frågor

 � Vara kontaktperson för kommunen i läkemedelsfrågor
 � Bespara samhället stora summor för felanvändning av läke-
medel

En farmaceut är expert på läkemedel och hur läkemedel 
fungerar i kroppen. Framtidens vård och omsorg behöver den 
farmaceutiska kompetensen!

www.sverigesfarmaceuter.se

Säkrare läkemedels-
användning – för 
bättre vård

Vård i hemmiljö, mobila lösningar och smart 
teknik mäter hälsan och öppnar upp nya  
möjligheter för hälsofrämjande och vård.

FOTO: APOTEKET



Som sjuksköterska, läkare eller medicinsk sekreterare är du väldigt eft ertraktad 

på arbetsmarknaden. Och du är värd att bli uppskattad både emotionellt och 

ekonomiskt för det fantastiska jobb du gör. Därför ser vi på Centric Care till att du 

får bättre betalt än tidigare om du blir konsult hos oss. Och tro oss, med en extra 

sedelbunt i plånboken blir din nästa shoppingrunda så väldigt mycket roligare.

Läs mer på www.centric.eu/care.

P.S. Vi söker just nu fl er konsulter till välavlönande uppdrag i både Sverige 
och Norge och om du kan tänka dig att jobba under sommaren får du även 
en härlig upplevelseweekend som bonus.

HÖGRE LÖN = ROLIGARE SHOPPINGRUNDA.

CARE | IT & FINANCE | PARTNER NETWORK | SOFTWARE SOLUTIONS WWW.CENTRIC.EU/CARE

Detta hade inte hänt mig  
om jag varit yngre 
 En bok om ålderism – äldrediskriminering
 av J. Lars G. Nilsson

Ålderism kan vara ett ovant begrepp. Det sammanfattar 
de djupa strukturer som gör det naturligt att oreflekterat 
nedvärdera äldre och hindra deras delaktighet i samhället.

Boken berättar om ålderism eller äldrediskriminering, 
var den finns, hur den känns igen och hur den kan 
bekämpas. Ett tydligt exempel är problemen kring äldres 
läkemedelsbehandling.

NY BOK!

Fakta:
�� 112 sidor, illustrerad i färg
�� Pris 180:- inkl moms, exkl porto
�� ISBN 978 91 980942 20
�� Beställningar via webbshopen:  
books.apotekarsocieteten.se

�� Upplysningar: Tel 08-723 50 00 
books@apotekarsocieteten.se

teleQ 
a u r o r a  i n n o v a t i o n

Visste du att 50% av ärendena 
till vården kommer innan 10.00? 

Med rätt verktyg kan ni prioritera de mest akuta  
ärendena först. Oavsett kanal. Det ger tillgänglighet.

Tidsbeställning Rådgivning Återbud Recept 

08:00   12:00                 17:00

6
5
4
3
2
1

Obesvarade ärenden

Besvarade ärenden

UTAN TELEQ ÄR DET SVÅRT ATT HINNA MED

08:00   12:00                 17:00

6
5
4
3
2
1

Obesvarade ärenden
Besvarade ärenden

Tidsbeställning Rådgivning Återbud Recept 

MED TELEQ BESVARAS ALLA ÄRENDEN

Dessutom får ni in återbud i god tid. Det innebär att ni kan 
minska antalet tomma stolar. Har ni råd att inte prova TeleQ?

Boka demo eller pilot: www.ain.se
TeleQ - utvecklat för sjukvården
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Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett nytt nationellt ramverk 
för patientsäkerhet. Syftet är att skapa en helhetsbild över patientsäkerhetsområdet 

samt en struktur för patientsäkerhetsarbetet. 

– Patientsäkerhet är ett relativt 
nytt begrepp, men både patienter 
och deras närstående blir alltmer 
medvetna och uppmärksamma på 
risker och säkerhet inom vården, 
säger Eva Estling, samordnare på 
SKL.

Patientsäkerhetslagen
Den 1:a januari 2011 kom patient-
säkerhetslagen, som syftade till 
att främja en hög patientsäkerhet 
inom hälso- och sjukvård. För att 
stödja patientsäkerheten har SKL 
nu skapat ett ramverk för en  säker 
vård. En första utgångspunkt för 
det nationella ramverket är att 

det ska ha patientens fokus och 
 vara  relevant för professionen, den 
 operativa ledningen såväl som den 
högsta strategiska ledningen. 

En andra utgångspunkt är att 
ramverket ska kunna tydliggöra 
vad som krävs för att vården ska 
kunna ta signifikanta kliv mot en 
nollvision på patientsäkerhets-
området.

Ramverk för alla parter
Det ramverk som tagits fram är till 
för att stödja sjukvårds- och led-
ningspersonal inom vården. Ram-
verket är uppdelat i tre perspek-
tiv och dessa är att hälso- och sjuk-
vården är; patientfokuserad, kun-
skapsbaserad och organiserad för 
att skapa en bättre och säkrare vård.

– Mycket av arbetet med patient-
säkerhet handlar om arbetssätt 
och samarbete inom vårdorgani-
sationens olika delar men också 
om patientsäkerhetskulturen.

Exempel på vad det kunskaps-
baserade perspektivet innebär för 
patienter och närstående är kun-
skapen om att deras erfarenheter, 
synpunkter och förslag kan bidra 
till en säkrare vård. 

Ständigt pågående process
Även om Sverige ligger högt på 
OECD:s ranking över de  länder som 
har bäst patientsäkerhet så finns 
det ändå mycket att  förbättra.

– En patient ska inte  behöva få 
en vårdrelaterad infektion som går 
att undvika. Arbetet med  kvalitet 

och förbättring  inom  hälso- 
och sjukvården är ett ständigt 
 pågående arbete, en pågående 
process av ständiga förbättringar 
helt enkelt. 

Förbättringarna når man bland 
annat genom utmanande mål, 
strategiska insatser och att man 
följer upp att genomförda  insatser 
bidrar till att målen nås. Sam-
arbete och god  kommunikation 
är också viktiga delar i arbetet, 
 avslutar Eva Estling.

PATIENTSÄKERHET 

I FOKUS 
 OFELIA GRAAH HAGELBÄCK

redaktionen@mediaplanet.com

SKL

PATIENTSÄKERHET

NYHETER

framtidensvård.nu

En patient ska inte 
 behöva få en vård- 
relaterad infektion 
som går att undvika. 

Eva Estling
Samordnare, SKL.
FOTO: SKL

FOTO: THINKSTOCK



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS 
STADSDELSFÖRVALTNING
• Beställarenheten 

(biståndsbedömare)

• Hägersten-Liljeholmens 
hemtjänst

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
• Axelsbergs vårdcentral

• Gröndals vårdcentral

• Liljeholmens vårdcentral

• Akutmottagningen 
Karolinska universitets-
sjukhuset Huddinge

• Geriatriska 
kliniken Karolinska 
universitetssjukhuset 
Huddinge

• ASIH Långbro Park

PRIVATA AKTÖRER
Fruängens vårdcentral, 
Aleris Rehab, Attendo 
hemtjänst, PR-vård, 
Hemstyrkan, Petras hemtjänst, 
Omsorgshuset, Vård- och 
Omsorgskompaniet, Humana

FÖR DIG SOM ÄLDRE
• Att du ska känna dig nöjd 

med de insatser du har

• Att förebygga dina behov 
av akut sjukhusvård

• Att säkerställa att du har 
rätt läkemedelsanvändning

• Att öka din trygghet genom 
förbättrad information 
och mer riskförebyggande 
arbete

FÖR PERSONALEN
• Att öka kvaliteten i möten 

mellan medarbetare från 
olika organisationer

• Att förbättra samverkan 
mellan deltagande aktörer

• Att öka förståelsen för 
andra aktörers verksamhet

FÖR VERKSAMHETERNA
• Att bättre utnyttja 

resurserna så att vården 
och omsorgen i högre grad 
utgår från den äldres behov

VI SOM DELTARVÅRA MÅL

För vidare information kontakta 

projektledare Marie Bergström:

marie.h.bergstrom@stockholm.se

076-122 35 41

BÄTTRE SAMVERKAN – BÄTTRE LIV! handlar om att 
förbättra vården och omsorgen av de mest sjuka äldre, 
genom att förenkla informationsöverföringen och för-
bättra samarbetet mellan vård- och omsorgsgivare. Här 
har hela vårdkedjan funnits med från början och man har 
utgått ifrån 170 olika problem som deltagande verksam-
�����������	�
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�����	������������
�����
samlats under 7 rutinområden. Man arbetar nu enligt 
de nya rutinerna och genom att ta vara på erfarenheter 
utveckla dem vidare samt hitta nya utvecklingsområden 
t ex inom demensområdet.
 
ARBETET HAR VARIT framgångsrikt och den grupp 
äldre som omfattas av satsningen säger att de är mer 
nöjda med sin vård och omsorg nu än innan förbättrings-
arbetet startade. De verksamheter som deltar uppger att 
de har ökat sin förståelse för de övriga aktörernas verk-
samhet och situation.

SATSNINGEN har nu fått fortsatt ekonomiskt stöd från 
kommun och landsting för att driva arbetet vidare. Målet 
är att säkerställa att de nya rutinerna implementeras i det 
dagliga arbetet och att sprida lärdomar. Genom att ta 
��������������
��������������������������������
��������-
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upprätthålla en långsiktligt hållbar vård- och omsorg som 
är mer kostnadseffektiv samt håller en högre kvalitet.

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDEL, Stockholms stad, var en av de ak-
törer inom vård och omsorg av äldre som 2010 tilldelades medel från staten 
för att driva förbättringsarbete i samverkan med Stockholms läns landsting 
och privata aktörer. Arbetet har varit framgångsrikt och väckt stort intresse.

Bättre samverkan
gör äldre mer nöjda

Dosdispensering innebär en tjänst som 
tillhandahåller maskinellt dosdispensera-
de läkemedel för patienter i öppenvård, 
med tillhörande system för ordination och 
 expediton av läkemedel i originalförpack-
ningar.

Tjänsten att leverera dosdispenserade lä-
kemedel tillhandahölls tidigare exklusivt av 
statliga Apoteket AB. Efter att apoteksmark-
naden omreglerades är Apotekstjänst, sedan 
2013, leverantör av dosdispenserade läkeme-
del till patienter i Västra Götaland och Hal-
land samt i Sörmland, Västmanland, Örebro, 
Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala. 
Totalt levererar vi läkemedel till cirka 90 000 
patienter i Sverige.

Dostjänsten är en service som framför allt er-
bjuds äldre patienter med många läkemedel 
att hålla reda på. Dosdispensering är en kom-

plex tjänst som kräver tid, resurser, kunskap 
och engagemang från många parter. Fram-
för allt krävs det, vid sidan av förståelse för 
patientens behov, stabila och lätthanterliga 
IT-system för att hantera den stora kvantitet 
förskrivningar och dispensering av läkeme-
del som är dostjänstens verklighet.

Omregleringen har gått fort, och på vissa 
håll kan man ha underskattat komplexiteten 
i omställningen. Vi tjänar alla på en konkur-
rensutsatt marknad, inte minst patienterna 
som erhåller tjänsten till betydligt lägre kost-
nader och genom ett förenklat system med 
högre kvalitet. 

Apotekstjänst har haft ett mycket gott sam-
arbete med alla berörda för att vidareutveck-
la och stärka patientsäkerheten. Det är där-
för mycket bra att även IVO – inspektionen 
för vård och omsorg, och Läkemedelsverket, 

sett att vår verksamhet uppvisar en mycket 
god patientsäkerhet.

Apotekstjänst är väl rustade för en fortsatt 
utveckling av dostjänsten och dess kvalitet.  
Patientsäkerhet är, och skall alltid vara, i fo-
kus. Alla avvikelser tas på största allvar oav-
sett var i kedjan från förskrivning till patient 
som avvikelsen uppstått. 

Apotekstjänst är den moderna apoteksaktö-
ren som erbjuder såväl effektiv logistik som 
förutsättningar för god läkemedelsanvänd-
ning.

Apotekstjänst  
– din  leverantör  
av dostjänster 

www.apotekstjanst.se
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Oscar Instrument AB, Brushanestigen 1, 442 49 Kungälv, Tel. 0303-170 50, Fax. 0303-130 50, E-post. info@oscarinstrument.se
www.oscarinstrument.se      

Medicinkylskåp Öronstolar Britsar Diagnostikprodukter

Gynstolar HEINE ProdukterProvtagningsstolar

Låt oss utrusta din mottagning
Medicinkylskåp  –  Undersökningsmöbler  –  Diagnostikprodukter

 ■ Varför blir bemannings-
företagen allt viktigare inom 
vården och omsorgen?
Det ökade vårdbehovet i Sverige 
ställer höga krav på vårdappara-
ten inklusive utökade utmaningar 
för personalsituationen. Det råder 
permanent personalbrist i vården, 
vilket hotar patientsäkerheten. 

För att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare inom 
vården måste personalen erbjudas 
möjligheter till frihet och fl exibi-
litet. Här kan bemanningsföretag 
vara ett alternativ för individen.

 ■ Hur främjar bemannings-
företagen patientsäkerheten?
Bemanningsföretag tillför  vården 
nödvändig personal för att 
 operationer ska kunna utföras, 
 köer  kortas och vårdcentraler kun-
na hållas öppna. Bemanningsföre-
tagen optimerar användningen av 

tillgänglig resurspersonal och för-
mågor över hela landet. Bolagen 
tillför mer personal än vad som an-
nars vore möjligt. Samtidigt spri-
der individerna kunskap och kom-
petens från universitetssjukhus 
till landsbygd och vice versa. 

 ■ Hur främjar bemannings-
företagen effektiviteten inom 
vården och omsorgen?
Utan resursläkare och resurssjuk-
sköterskor skulle många operatio-
ner och andra ingrepp inte  kunna 
genomföras. 

Ett operationslag är alltid 
 beroende av alla delarna och ett 
 ingrepp kan inte  genomföras 
om det exempelvis saknas en 
 narkosläkare. På många platser i 
landet saknas ibland en  ersättare 
på vårdcentralen då ordinarie per-
sonal är sjuk eller på utbildning. Då 
är en resursläkare det som gör att 

patienterna får möta en  doktor. En 
vanlig dag arbetar 949  resursläkare 
hos olika vårdgivare i  Sverige. I ge-
nomsnitt träff ar dessa  läkare 12 
patienter, vilket innebär att över 
11  000 patienter får träff a en  läkare, 
varje dag. Utan resursläkare hade 
alltså ingen av dessa  personer fått 
träff a en läkare. 

 ■ Vilka är de absoluta och 
 primära fördelarna av att ta 
hjälp av dessa?
Den befi ntliga personalen  tvingas 
inte till övertidsuttag som kan även-
tyra patientsäkerheten. Bemann-
ingsföretaget kan  tillföra en ersätta-
re. Patienter får träff a en  vårdgivare, 
vilket leder till kortare sjukfrån-
varo, att vårdkedjan inte bryts och 
en större trygghet. 

Tillsammans för en 
effektiv och säker vård

REDAKTIONEN

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

Säker transport
Ingen vet så väl var det 
finns behov och  utrymme 
för  utveckling inom  vården 
som  vård  personalen. 
Med hjälp av  innovationer 
 direkt från verksam-
hetens kärna går det att 
 spara tid, pengar – och liv.

Björn Ohlsson från Kalmar har 
jobbat som ambulanssjukskö-
terska i 30 år. Under sina arbets-
pass har han del av ansvaret för 
liv när de är som allra skörast. I 
en sådan arbetsmiljö är det vik-
tigt att alla tekniska moment 
fungerar så smidigt som möjligt.

– Under intensivvårdstran-
sporter mellan sjukhus är pa-
tienterna ofta nedsövda, och det 
krävs mycket hjälpmedel och 
utrustning. Jag och två kollegor 
har sett bristerna i det systemet, 
och för tre år sedan började vi 
tillsammans ta fram idéer kring 
förbättring.

Med hjälp av innovationsråd-
givare startade Björn  Ohlsson 
och hans kollegor MBU Construc-
tion AB och tog bland  annat fram 
transportställningen  Sidepack 
som samlar utrustning inför 
samt förvarar den  tillgängligt 
och säkert under ambulanstran-
sport. Detta spar mycket tid vid 
på- och avlastning, och produk-
ten används redan inom  fl era 
landsting.

– Trovärdigheten kommer ur 
att vi faktiskt jobbar med det 
här. Landstingen är  intresserade 
av nya idéer som tar utveck-
lingen vidare, och sådana upp-
står ofta i själva  verksamheten. 
Det  handlar om säkerhet och 
 smidighet, vilket är svårt att 
 mäta i pengar – men väldigt 
 viktigt, säger Björn Ohlsson.

CAROLINA SVENSSON

redaktionen@mediaplanet.com

BEMANNINGSFÖRETAG. Behovet av kompetent personal i vården är stort. Med hjälp av bemanningsföretag arbetar man tillsammans för en mer effektiv och säker vård.
 FOTO: THINKSTOCK

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör, 
Bemanningsföretagen/Almega
FOTO: BEMANNINGSFÖRETAGEN

FRÅGOR & SVAR

Vår bransch sätter årligen 
172 000 personer i jobb 
via personaluthyrning, 
omställning och direkta rekryteringar.



”Jag ger mig inte förrän jag förstår
varför immunförsvaret inte gör sitt jobb

och så många får lever-/tarmcancer.”
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INSPIRATION

Hälso- och sjukvården präglas 
av starka förändringskrafter

”Utvecklingen när det gäller patienternas 
ökade förväntningar och tydligare krav på 
sjukvården kommer styra politikens insatser 
under många år framöver.”

O
mvärldsbeva-
karna och fram-
tidsforskarna 
brukar prata 
om megatren-
der. Den här ty-
pen av trender 

går knappast att motarbeta. Det 
gäller snarare att anpassa sig och 
rätta verksamheten efter skiftande 
förutsättningar. Ett typiskt exem-
pel är befolkningsförändringar. Vi 
står nu – de närmaste  decennierna 
– inför en kraftigt ökande andel 
 äldre personer i befolkningen. 

Betydande faktorer
Historiskt sett har dock faktiskt 
andra faktorer haft större bety-
delse för sjukvårdens utveckling: 
landets välstånd och inkomstut-
veckling spelar en mycket viktig 
roll, liksom ökade förväntning-
ar och krav på tjänsternas inne-
håll och kvalitet.  När nu fl er jäm-
förelser av kvalitet genomförs och 
presenteras öppet, så kan vi  alla 
allt mer i detalj se hur det egna 
 landstinget eller sjukhuset klarar 
sina  uppgifter. 

En rimlig gissning är att patien-
ternas acceptans för variatio-
ner och ojämlikhet när det  gäller 
 medicinska resultat och vänte-
tider kommer att bli väsentligt 
mindre i framtiden. En mycket 
stark megatrend är att  patienterna 
kommer att ställa allt  högre 
krav på kvalitet, säkerhet och 
 tillgänglighet.

Patientsäkerhet
På temat patientsäkerhet fi nns en 
del fakta som i det här samman-
hanget bör lyftas fram. I ljuset 
av forskning, statistik och öppna 
jämförelser så vet vi att det årligen 
inträff ar mer än 100 000 vårdska-
dor inom somatisk slutenvård.  

I Sverige har det uppskattats att 
 extra vårddygn orsakade av vård-
skador kostar cirka 6–8 miljarder 
kronor per år! De internationella 
jämförelser som fi nns visar att det 
inte ser annorlunda ut i jämför-
bara länder. Regeringen har mot 
denna bakgrund sett patientsä-
kerheten som en central utveck-
lingsfråga. I januari 2011 trädde 
därför en ny  patientsäkerhetslag i 

kraft. Patientsäkerhetslagen  ligger 
till grund för en satsning om 2,5 
miljarder under åren 2011 – 2014. 
 Satsningen utgår bland annat från 
en nollvision vad gäller   antalet 
vårdskador, samt vikten av pa-
tientdelaktighet och ett systema-
tiskt förebyggande arbete. 

Sveriges Kommuner och Lands-
ting har konstaterat att landsting-
ens systematiska patientsäker-
hetsarbete har tagit ett stort steg 
framåt. På två år har antalet lands-
ting som arbetar långsiktigt och 
systematiskt mer än fördubblats. 

Gå inte mot trenden
Utvecklingen när det gäller patien-
ternas ökade förväntningar och 
tydligare krav på sjukvården kom-
mer styra politikens insatser un-
der många år framöver. Rådet till 
alla politiker, på alla nivåer och i al-
la partier, är att inte gå emot tren-
den. Utveckla istället det nya och 
framsynta – möt förväntningar 
och krav med åtgärder.

Lena Furmark 
Statssekreterare på Socialdepartementet (KD).

– Situationen inom vården idag är 
katastrofalt riskfylld, den är var-
ken säker eller trygg. Tusentals 
personer dör varje år på grund 
av felaktig eller bristande vård. 
Situationen är oroväckande och 
ohållbar för framtiden, menar 
Ania Willman på Svensk sjukskö-
terskeförening.

Nationell samordning
Hon förespråkar nationell plane-
ring och samordning för speci-
ella kompetenser. Ett av dagens 
problem är att många kurser är 
skräddarsydda och upplagda  efter 
lokala behov vilket inte gör dem 
användbara på nationell nivå. 

– Det lönar sig heller inte att 
vidareutbilda sig då man sällan 
får använda sina nya kunskaper 
i praktiken. Det inte fi nns ingen 
planering och efterfrågan för det 
inom de olika verksamheterna 
även om behovet fi nns där.

Färre vårdrelaterade skador
Svensk sjuksköterskeförening 
uppvaktar ständigt  myndigheter 
för att få gehör för sina  konkreta 
förslag men Ania Willman  anser 
att ansvaret borde ligga hos 
 regeringen och att vårdfrågan 
måste tas på allvar. Än så länge 
har varken protester, uppvakt-
ning eller konkreta förslag gett 
några ringar på vattnet. 

– Arbetsgivare, lärosäten, 
universitet och  myndigheter 
 måste planera långsiktigt till-
sammans och ta tillvara på 
 resurserna på ett eff ektivt sätt. 
Fler  patienter skulle överle-
va om vården var kunskaps-
styrd. Särskilt  inom äldrevården 
 behövs det  specialistutbildade 

 sjuksköterskor samt fl er läkare 
och undersköterskor med speci-
alkompetens.

Attraktivare yrke
Ania Willman efterlyser akade-
misk kompetens inom yrket och 
professionen samt skälig lön. 
 Ytterligare en grundförutsättning 
anser hon är karriärmöjligheter 
om man ska kunna attrahera da-
gens unga att välja vårdyrken.

– I dag styr okunskap och 
 ekonomiska paradigm trots att 
befolkningen behöver mer vård. 
Vi tänker fortsätta att  protestera. 
Det handlar om människors 
 hälsa, det handlar om liv eller död. 

Nationellt samarbete 
löser vårdkrisen

MISSA INTE!

framtidensvård.nu

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är enorm. 
Svensk sjuksköterskeförening efterlyser en nationell 
satsning för att komma tillrätta med den alarmerande 
 situationen. 

OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK

redaktionen@mediaplanet.com

Ania Willman
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening.
FOTO: TOMAS SÖDERGREN

Fler patienter skulle 
överleva om vården 
var kunskapsstyrd. 

FOTO: REGERINGSKANSLIET

Vänd den negativa trenden!

MINSKA VÅRDSKADOR 
OCH LIDANDE

MINSKAR
Möjligheter till 
patientnära vård

Antal vårdplatser

Sjuksköterskor med    
specialistkompetens Trycksår och andra 

vårdskador

ÖKAR
Gruppen sköra 
äldre

Behov av komplex
omvårdnad i hemmet

Trycksår och andra
vårdskador

Psykisk ohälsa

– Svensk sjuksköterskeförening 
accepterar aldrig vårdskador på 
grund av bristande kompetens.

Säker vård och kompetens hör ihop 
därför kräver vi fler specialistutbil-
dade sjuksköterskor nära patienten. 

Ania Willman, ordförande, 
Svensk sjuksköterskeförening
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www.zestcare.se

Zest Care är ett konsult- utbildnings- och bemanningsföretag som utvecklar kvaliteten i äldreomsorg och sjukvård. Företaget grundades 2006, har kontor i Stockholm och Malmö 
men arbetar över hela landet. Vi bemannar äldreomsorgen och sjukvården med sjuksköterskor. Vi genomför utbildningsprogram i kommuner, med väldokumenterat positivt resultat.

Vi är glada för att det är supervalår. Då blir våra frågor extra 
viktiga. Vi arbetar med att förbättra äldreomsorgen genom att 
utbilda personalen där. 
 Våra utbildningar är åtgärder som går snabbt att sätta in, är 
enkla att genomföra och ger omedelbara resultat. 
 Så egentligen är det inte mycket att vänta på. En utbildning 
där all personal i
särskilda boenden och hemtjänsten kan delta, tar sex halvdagar 
i anspråk. Vi inleder med en heldag i ledarskap för cheferna.
 Eftersom vår bransch styrs mycket av politiker vill vi gärna 
berätta var vi står i vissa frågor: 

Alla ska med. 
Våra utbildningar bygger på evidensbaserade metoder och den 
senaste motivationsforskningen som säger att meningsfullhet, 
självständighet och utveckling är de viktigaste drivkrafterna  
för människor att utvecklas (inte pengar som många politiker 
vill hävda). 
 Vår metod gör det ekonomiskt och tidsmässigt möjligt för 
alla medarbetare att delta. Då kan det skapas verkliga och be-
stående förbättringar på arbetsplatsen.  
 Utbildningarna sker alltid på plats hos er och föredragshål-

larna tillhör de främsta opinionsledarna i Sverige inom sina 
ämnen. Vi har utbildningar i värdegrund, demens, palliativ 
vård, ledarskap och mycket mer.

Vi gör vinster i välfärden. Detta gör vi med vinsterna. 
Förutom utbildning har Zest Care en bemanningsverksamhet. 
Den ger ett överskott och de pengarna använder vi till att utveck-
la våra utbildningar. Bemanningsverksamheten har också lärt oss 
vad som är viktigt för en enskild medarbetare: arbetsmiljö  
och ledarskap. 
 Den kunskapen bakar vi in i våra utbildningar. 

Nu har vi deklarerat våra ståndpunkter! Nu är det upp till dig 
som ansvarar för äldreomsorg, att lägga din röst på oss. Läs mer 
på www.zestcare.se och ring oss sedan på 070-343 85 29 och 
boka ett möte. Så kan vi berätta hur vi kan förbättra äldreomsor-
gen i just din kommun.

De förbättringar av äldreomsorgen  
som politiker pratar om, kan vi göra på sex  

halvdagar. Och utan skattehöjningar. 
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INSIKT

�� Globala ledare inom journalsystem 

�� Förbättra hälso- och sjukvården genom teknologi 

�� Cerner Millennium® används och finns i 24 länder 
och på fyra språk: Engelska, spanska, franska och 
tyska  

�� Hälso- och sjukvård är alltför viktig för att förbli 
oförändrad 

Oöverträffad global erfarenhet 

“We chose Cerner because of their track record and vision. 
We are speaking the same language.” 

Mike Englehart  

President  

Advocate Physician Partners of Advocate Health Care 

Chicago, USA 

Visit Cerner.com  

System för ökad 
säkerhet på  sjukhus
J

ag hade den stora 
äran att få att tala vid 
 Vitalis-konferensen i 
Göteborg i april. Mitt 
föredrag handlade 
om hur sjukhuset där 
jag arbetar, Virginia 

 Mason Medical Centre i Seattle, un-
der de senaste 12 åren har  lyckats 
applicera  Toyotas  lean-metod på 

 hälsovårdsarbete och blivit världs-
ledande inom  patientsäkerhet. 

Ökad säkerhet
Virginia Masons framgångssaga 
inspirerade nyligen Jeremy Hunt, 
Storbritanniens hälsominister, till 
att besöka Seattle för att meddela 
att Storbritannien kommer införa 
Virginia Masons metod för att för-
bättra säkerheten och kvalitén hos 
landets offentliga sjukhus. Trots 
att min roll hos Virginia Mason är 
inom e-hälsovård (jag är medicine 
doktor med bakgrund inom IT) så 
handlade mitt föredrag främst om 
Virginia Masons  lågteknologiska 
framgångar – och jag varnade 
 mina IT-kollegor för att automati-
sera osäkra processer.

År 2002 drog Virginia Mason 
Medical Centre i Seattle igång 
ett ambitiöst, heltäckande pro-
gram för att förändra hur man ut-
förde vårdarbetet, och på samma 
gång förbättra patientsäkerhe-
ten och vårdkvalitén. Man gjorde 
detta genom att införa de grund-
läggande principerna ur Toyota 
Production System (TPS), och gav 

 varianten namnet Virginia Mason 
 Production System, eller VMPS. 
Medan vissa vårdinstitutioner har 
startat projekt med hjälp av Toyo-
tas lean-metod, så är Virginia Ma-
son det första som integrerat Toyo-
tas filosofi genom hela sitt system.

Så fungerar VMPS
Virginia Masons vision är att bli 
kvalitetsledande inom hälsovård. 
Denna vision kräver ett paradigm-
skifte där vi rör oss bort ifrån att 
förvänta oss och acceptera fel och 
misstag, och mot att tro på att den 
perfekta patientupplevelsen – och 
felfri hälsovård – är möjlig. 

Nyckeln till att nå detta mål 
är att förstå att personalen som 
 jobbar på golvet vet vad problemen 
är och hur de bästa lösningarna ser 
ut. VMPS-strategier innebär allt 
mellan småskaliga idéer som tes-
tas och implementeras direkt till 
långtgående planering som desig-
nar om nya utrymmen och proces-
ser. Virginia Mason använder flera 
löpande förbättringsaktiviteter, så 
som Rapid Process Improvement 
Workshops (RPIWs) och ”kaizen 

events” som fokuseras på ökande 
förändringar, samt 3P workshops 
som syftar till att fullkomligt göra 
om en process. Virginia Mason har 
anordnat över 1 000 förbättrings-
aktiviteter tillsammans med dok-
torer, sjuksköterskor, personal och 
patienter.

”Anti-elfenbenstorn” och ”Fail 
forward fast” – kort sagt, VMPS-
metoden ger personalen kraft att 
förbättra kvalitet och patientsä-
kerhet, vilket är motsatsen till 
”elfenbenstorn”-varianten som är 
vanlig inom vården. VMPS handlar 
om konstant förbättrning genom 
cykler av innovation, experimen-
terande och noggrann mätning av 
resultat.

Två framgångssagor
Systemet Patient Safety Alert (PSA) 
skapades år 2002 och är modelle-
rat efter en process som används på 
Toyotas löpandeband som tillåter 
alla arbetare att stoppa bandet om 
en defekt upptäcks.  PSA-systemet 
kräver att all personal som  möter 
en situation där patienten löper 
risk att skadas genast  rapporterar 

detta samt avslutar all aktivitet 
som skulle kunna skada ytterligare. 

Om patientens säkerhet  faktiskt 
riskeras ska en undersökning 
 direkt inledas av doktorer, sjuk-
sköterskor och ledning för att 
 rätta till problemet och förhindra 
att  liknande situationer uppstår i 
framtiden. Från att programmet 
inleddes 2002 och fram tills idag 
har 43 250 PSA rapporterats vid 
 Virginia Masons. 

Lejonparten av rapporterna 
processeras inom 24 timmar, och 
en PSA leder  ofta till kvalitets-
förbättringsworkshops och/eller 
 I  T-lösningar för att  säkra proces-
serna. Från ett IT-perspektiv kan 
jag säga att vi har fått in många 
PTAs som handlar om mjukvaru-
design, och vår feedback till vår 
journalsystemsleverantör har lett 
till endel stora förbättringar i  deras 
produkt. Sedan  PSA-systemet in-
fördes har Virginia Mason sett en 
stadig  förbättring av hur  nöjda 
 patienterna är, och en stadig 
minskning av antalet klagomål 
och stämningar som riktats mot 
sjukhuset (50 procents minskning 

Keith Dipboye
Medicine doktor, Virginia Mason.
FOTO: VIRGINIA MASON

Virginia Masons vision är att bli kvalitetsledande inom hälsovård.  
Denna vision kräver ett paradigmskifte där vi rör oss bort ifrån att förvänta 
oss och acceptera fel och misstag, och mot att tro på att den perfekta  
patientupplevelsen – och felfri hälsovård – är möjlig. 
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sedan 2002), med en efterföljande 
minskning av kostnaden för fel-
behandlingsförsäkringar (74 pro-
cents minskning sedan 2002).

De flesta sjukhus i USA har 
 numera system för  rapportering 
av patientsäkerhetsproblem, men 
få har nått samma förbättrings-
nivåer inom  patientsäkerhet och 
ekonomisk vinst. 

Jag tror att  PSA-systemet fung-
erar hos  Virginia Mason för att vår 
 högsta ledning stödde initiativet 
 helhjärtat från början, och utnytt-
jade PSA-systemet för att  förändra 
kulturen på sjukhuset och för att 
signalera till alla doktorer och 
övrig personal att vår  viktigaste 
uppgift, från dag till dag, är att 
se till att vi levererar den högsta 
 vårdkvalitén.

Metoder i primärvården
När jag kom till Deparment of 
 General Internal medicine som 
primärvårdsläkare år 1999 hade vi 
precis börjat använda  elektroniska 
journaler. Min arbetsdag började 
klockan sju på morgonen och var 
ofta inte över innan sju på  kvällen. 

Jag var aldrig säker på vilka med-
iciner som mina patienter tog 
 eftersom andra doktorer skrev ned 
sådana noteringar på papper. Jag 
fick kämpa bara för att klara av att 
behandla sjukdomar, och hade ofta 
väldigt lite eller ingen tid över till 
förebyggande vård. Dessutom fick 
min avdelning mindre pengar var-
je år till mottagningen, vilket var 
typiskt för primärvårdsavdelning-
ar i större sjukhus med många 
 specialistavdelningar.

Vi använde VMPS-tekniker i 
dussintals workshops varje år, och 
långsamt förändrade vi primär-
vården hos Virginia Mason på en 
rad sätt. Vi minskade arbetsbördan 
som krävdes för förebyggande vård 
och vård av kroniskt sjuka drama-
tiskt genom att bygga IT-verktyg 
som höll ordning på återkomman-
de tester som hemoglobin A1c och 
ögonkontroller för patienter med 
diabetes, och förebyggande tester 
som mammografi och koloskopi. 
De nya verktygen var så lätta att 
använda att vi började utföra fö-
rebyggande vård och behandling 
av kroniska tillstånd vid varje be-

sök – en diabetespatient som kom 
in för hosta blev samtidigt sche-
malagd för sin mammografi och 
hemoglobin A1c. Senare flyttade 
vi den här processen ännu längre 
i ”vårdkedjan” och skapade ett IT-
system som signalerade till vår te-
lefonpersonal att boka försenad 
förebyggande vård när patienten 
ringde in för att boka besök.

Rätt person på rätt plats
Primärvårdsavdelningen  använde 
principen ”level-loading” för att 
underlätta för doktorerna, och för 
att säkerställa att varje medlem 
i vårdteamet gjorde rätt jobb för 
sin kompetensnivå. Flera uppgif-
ter som läkarna tidigare tagit hand 
om omfördelades till andra – upp-
gifter som att öppna och läsa pos-
ten, uppdatera recept, fråga om 
komplikationer och allergier vid 
varje besök och så vidare. 

Personligen innebar detta att 
jag så småningom, sakta men sä-
kert, kunde gå hem tidigare, färdi-
gjobbad för dagen, även om jag tog 
emot fler och fler patienter varje 
dag.

Vi har många framgångs-
berättelser inom alla specialist-
områdena på vårt sjukhus tack 
vare VMPS-metoden som under-
stryker patientsäkerheten och 
vårdkvalitén som högsta  prioritet 
hos alla inblandade i vården av 
våra patienter, och som ger oss 
 effektiva verktyg för analys och 
förbättring av vårt arbete. 

Med min IT-bakgrund så vet 
jag att teknik kan hjälpa till att 
förbättra patientsäkerhet och 
göra vården mer effektiv. Men 
 mina  erfarenheter från Virginia 
 Mason har lärt mig att det ofta är 

de lågteknologiska lösningarna 
som är mest effektiva för att höja 
 patientsäkerheten, och att det är 
avgörande att analysera, förbättra 
och felsäkra en process innan du 
automatiserar den.
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 ■ Doktor Dipboye växte upp i 
 Louisville, Kentucky och gick på Earl-
ham Collage i Richmond, Indiana där han 
 studerade Japan studier. Efter college ar-
betade Dr Dipboye i två år för  Matsushita 
Electronics som tolk och mjukvaru-
utvecklare. Genom sin  arbetserfarenhet 
blev han intresserad av skillnaderna 
 mellan USA:s och  Japans  företagskultur, 
och följde detta intresse genom att gå 
 Medical Scholars-programmet på  

University of Illinois, där han  
doktorerade och  forskade kring  kulturell 
 antropologi. Dr  Dipboye avslutade en 
Internal  Medicine-residens vid  Oregon 
Health Sciences University i  Portland 
år 1999 och började vid Virginia  Mason 
 Medical  Centre samma år.  Numera tar 
Dr Dipboye emot patienter på  General 
Internal Medicine-kliniken, och är 
 Associate Director, Medical  Informatics 
och programdirektör för Transitional 
 Year-residenset.
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Läs den längre versionen av artikeln för mer  
inspiration och information om  
Virginia Masons framgångsrika arbete.
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