Adekvat Kunskap och Kompetens
En av fyra grundförutsättningar för säker vård
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God och säker vård – överallt
och alltid
Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada.
Fyra grundläggande förutsättningar för att nå dit
har identifierats och adekvat kunskap och
kompetens är en av dem.
På de följande bilderna finns en översiktlig
beskrivning av vad just den här
grundförutsättningen innebär. Bildspelet
avslutas med några frågor att reflektera kring,
ensam eller tillsammans med andra.
Mer detaljerad och fullständig information om
grundförutsättningarna finns i Handlingsplan för
ökad patientsäkerhet i Region Skåne och
Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet.
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Adekvat Kunskap och Kompetens
Adekvat kunskap är en
förutsättning för att utföra sitt
arbete –
från varje medarbetare
till högsta ledningen.
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Adekvat Kunskap och Kompetens– vad
innebär det?
Kunskap om säker
vård är en
förutsättning på alla
nivåer i hälso – och
sjukvården.

Kompetensförsörjning
är en viktig faktor som
påverkar
patientsäkerheten.

Patienten
berättelse och
nödvändig kunskap
för att uppnå god vård.

Patienter involveras i
vården, är medvetna
om risker samt deltar i
vårdens
utvecklingsarbete.

Patientsäkerhet består
av många olika delar
som påverkar och är
ömsesidigt beroende
av varandra.

Att ha kunskap om
helheten och förstå sin
roll i det stora
sammanhanget.
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Vi kan alla bidra till att öka kunskapen inom din verksamhet!
Här är några tips:
Utbildning i patientsäkerhet är obligatorisk för alla professioner.
Stöd för medarbetaren att dagligen identifiera och rapportera risker och skador.
Ledningen följer upp systematisk patientsäkerhetsrisk – åtgärdar och återkopplar
till medarbetarna – skapar en lärande organisation.

Dra lärdom av patientens kunskap och upplevelser av vården genom att involvera
patienten.
Arbeta tvärprofessionellt med patientsäkerhet – dra lärdom av varandras
kompetenes.
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Frågor att reflektera kring
•

Vad innebär en god och säker vård för Dig?

•

Vilken kunskap behöver Du för att kunna ge en säker vård?

•

Viken kunskap om patientens tillstånd och upplevelser behöver du för att kunna ge en god
vård?

• Känner du till vilka risker som dina patienter kan utsättas för inom din verksamhet?
•

På vilket sätt tillvaratas lärdomar om risker och vårdskador inom din verksamhet?

•

På vilket sätt involveras dina patienter i verksamhetens förbättringsarbete?

När du rapportera en händelser eliminerar du risken för att fler patienter drabbas
Du gör skillnad
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Länkar
Grundläggande förutsättningar för en säker vård - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)
Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne
Patientsäkerhet - Region Skåne (skane.se)
Patientsäkerhet - uppföljning - Region Skåne (skane.se)
Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–
2024 (socialstyrelsen.se)
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