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I föregående nummers ledare be-
handlades förslaget från Socialsty-
relsen om föreskrifter för hälso- och
sjukvårdens kvalitetsarbete. Vi kon-
staterade att det var ett ambitiöst do-
kument som, om det också följs upp
med tillräckliga resurser, kan få stor
betydelse för att utveckla kvalitets-
system inom vården.

Socialstyrelsen har samtidigt pre-
senterat ett annat förslag till före-
skrifter och allmänna råd, som
mycket nära hänger ihop med det
förstnämnda aktstycket. Det handlar
om s k avvikelsehantering samt om
anmälningsskyldigheten enligt Lex
Maria.

Med avvikelsehantering avses
den del av vårdgivarens kvalitetssy-
stem som rör rutiner kring identifie-
ring, rapportering, uppföljning, ut-
värdering och återföring av erfaren-
heter av en negativ händelse inom
vården där risk eller skada uppkom-
mit för en patient.

Det säger sig självt att det är en
mycket viktig del av kvalitetsarbetet
att lära av konsekvenserna av kvali-
tetsbrister, och att på så vis minska
möjligheterna för att händelsen skall
upprepas. Det torde, som Socialsty-
relsen påpekar, finnas mycket kvar
att göra innan tillgänglig kunskap
och erfarenhet nyttjas fullt ut.

Negativa händelser – avvikelser –
kan ha olika bakgrund. De kan vara
relaterade till den medicinska be-
handlingen som sådan. De kan också
bottna i brister i mänskligt handlan-
de, teknik och organisation eller i
brister i samverkan mellan olika in-
stanser.

Oavsett anledning är det viktigt att

man systematiskt ser över vad som
måste förbättras.

Enligt Socialstyrelsen bör detta
ske genom att det införs rutiner för
avvikelsehantering. Det skall åligga
personalen att anmäla varje oönskad
händelse eller risk till den som vård-
givaren utsett att ansvara för den lo-
kala avvikelsehanteringen. Verk-
samhetschefen är den som skall följa
upp ärendena.

Det finns inget att invända mot
dessa tankegångar. Det är för läkar-
kåren en självklarhet att säkerhet
och trygghet i vården fortlöpande
måste förbättras, och att detta förut-
sätter största möjliga öppenhet vad
gäller risker och skador i verksam-
heten.

Den medicinska professionen har
också en lång tradition av att driva
och leda kvalitetsarbetet i sjukvår-
den. De anvisningar som föreslås av
Socialstyrelsen kan ses som precise-
ringar och vägledning för att ytterli-
gare utveckla och förfina kvalitets-
systemen.

Man kan förutsätta att en rutin-
mässig avvikelsehantering kommer
att öka personalens kunskaper och
kompetens om riskfaktorer. En god
kontroll av den egna verksamheten
får därmed snabbt genomslagskraft i
den lokala vårdverksamheten.

Avvikelsehantering har dock
också ett vidare perspektiv. Det gäl-
ler de anmälningar som avser så all-
varliga och akuta situationer att de
bör analyseras och följas upp även
utanför den egna verksamheten. So-
cialstyrelsen föreslår således att an-
mälningsskyldigheten enligt Lex

Maria bör finnas kvar även i framti-
den.

Iakttagelser om metoder, rutiner
etc som visat sig kunna medföra sto-
ra risker för patienterna, kan ha stort
värde även för andra vårdenheter.
Återföring av information via bl a
RiskRonden måste finnas kvar som
en väsentlig del av Socialstyrelsens
förebyggande arbete.

Det är verksamhetschefen som
skall bedöma om en incident kan
hanteras i det lokala kvalitetssäk-
ringsarbetet, eller om det inträffade
är så allvarligt att chefläkaren bör
överväga anmälan till Socialstyrel-
sen. Dessa avvägningar kommer ofta
att ställa krav på god medicinsk kom-
petens hos verksamhetscheferna.

Som vägledning för bedömning
av vad som skall anses som allvarlig
skada och sjukdom borde Socialsty-
relsens exempel i de allmänna råden
kunna byggas ut. Samma sak gäller
anvisningarna om vad som skall gäl-
la vid rapportering om infektioner.

Liksom rörande kvalitetssyste-
men anser Socialstyrelsen att avvi-
kelsehanteringen inte kommer att
medföra några väsentliga merkost-
nader för vårdgivarna. Man förutser
dock vissa initiala kostnadsökningar
vid de enheter som idag saknar sy-
stem av detta slag.

Den stickprovsundersökning ver-
ket låtit genomföra antyder dock att
två tredjedelar av sjukvårdens enhe-
ter ännu inte infört system för avvi-
kelsehantering. Det kan i dessa tider
av hårda neddragningar i sjukvårds-
budgetarna vara riskabelt att under-
skatta resursbehoven för kvalitetsar-
betet. •
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