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Mät patientsäkerheten
– få pengar
Från och med nästa år och fyra
år framåt satsar regeringen 2
miljarder på ett morotssystem
för att landstingen ska öka
patientsäkerheten. Förutom att
minskad antibiotikaförskrivning ger pengar så handlar de
övriga kraven i första hand om
att göra mätningar.
I och med att den nya patientsäkerhetslagen träder i kraft vid
årsskiftet har regeringen kommit överens med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om
att det behövs ekonomisk stimulans för att förmå landstingen att lägga i en högre växel, när
det gäller patientsäkerheten.
En prestationsbaserad ersättningsmodell à la kömiljarden.
Under 2011 har regeringen
därför avsatt 400 miljoner kronor som landstingen får tävla
om. För att överhuvudtaget ha
chans på några patientsäkerhetsmiljoner 2011 krävs att
landstingen:
n upprättar en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med
den nya lagen. Detta gäller
varje vårdgivare, och exakt
vad den ska innehålla ska Socialstyrelsen beskriva i kommande föreskrifter.
n inrättar en lokal Strama-grupp
senast den 30 september 2011.
n deltar i den nationella patientenkät för primärvården som
SKL genomför under året.
n tagit väsentliga steg i införandet av Nationella patientöversikten, ett system för att vår-

Nationellt substansregister utreds
Regeringen vill inrätta ett nationellt substansregister för läkemedel. Läkemedelsverket har fått i
uppdrag att utreda kostnaderna
för hur en teknisk plattform bör
utformas. Bakgrunden är att det
system för kvalitetssäkrad information om läkemedel som i dag
används, Svensk informationsdatabas för läkemedel, inte är standardiserat.
Substansregistret ska bl a kunna möjliggöra att journalinforma-

den ska ha tillgång till samlad
elektronisk information om
patienten, oberoende av var
patienten vårdas.
Men det krävs också att man
uppnår resultat, säger Anders
Knape, ordförande i SKL, och
han preciserar:
n att man gör det som lagen föreskriver men också helst mer
för att snabbare komma till en
bättre tingens ordning.
När grundkraven är uppfyllda fördelas pengarna enligt följande:
n 100 miljoner kronor att dela på
för de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på
minst 25 procent av hälso- och
sjukvårdspersonalen.
n 100 miljoner kronor att dela
på för de landsting som mäter
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på
minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom
slutenvården.
n 100 miljoner kronor att dela
på för de landsting som mäter
förekomst av trycksår på
minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus.
n 100 miljoner kronor att dela
på för de landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Målet till 2014 är max 250 recept
per 1 000 invånare.

Sara Gunnarsdotter

läs mer En längre version
på www.lakartidningen.se
tion om överkänslighet kan kopplas till substanser i läkemedel. n

Högsta betyg behövs ej
för att bli läkare
Vid den senaste antagningen
krävdes för första gången på flera
år inte maxpoäng i gymnasiebetyget för att komma in på läkarutbildningen.
Skälet är att det nu finns en
speciell antagningsgrupp för dem
som söker direkt på avgångsbetygen från gymnasiet. För dem som
kompletterat betygen krävs fortfarande maxpoäng. n
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