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Samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och
kommunerna i Jämtlands län i samband med
vårdskadeutredningar
Syfte med samarbetet


Att informera varandra i samband med händelser som medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada och där region och kommun haft
ansvar för olika delar i en persons vårdprocess.



Att göra en gemensam utredning enligt handbok Utredning av allvarliga
vårdskador för att påvisa bakomliggande orsaker samt gemensamt
identifiera och föreslå förbättringsåtgärder.
Ovanstående samarbete gäller inte om det finns hinder enligt
bestämmelserna om sekretess i Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller tystnadsplikt i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Då krävs
samtycke från berörd person för de uppgifter som är relevanta i
utredningen.

Arbetets gång


Kontakt tas direkt mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller
medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) i kommunen och chefläkare i
Region Jämtland Härjedalen.
MAS/MAR och chefsläkare tar ställning till om det ska göras en gemensam
utredning.
Analysledare utses inom Region Jämtland Härjedalen av chefläkare.
MAS/MAR ingår alltid i analysteamet.
Skriftligt uppdrag till analysledare för genomförande av händelseanalys
skrivs av verksamhetschef inom Region Jämtland Härjedalen.
Patientens version av inträffad händelse ska alltid efterfrågas. Om möjligt
ska personen ges möjlighet att delta.







Ansvar
Respektive vårdgivare har fortsatt eget ansvar för:
 eget anmälningsansvar till IVO.
 att utförd gemensam händelseanalys bifogas den egna anmälan till IVO.
 att handlingsplan bifogas den egna anmälan till IVO.
 att de egna åtgärderna i handlingsplanen genomförs och följs upp.

Åtgärder i handlingsplanen som ska/bör vidtas gemensamt beslutas av chef i
regionen respektive berörd kommun.
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Vid behov av länsövergripande förbättringsarbeten tas beslut i Fredagsgruppen.

Uppföljning av IVO:s beslut
När IVO:s beslut anländer tar regionens chefläkare och MAS/MAR kontakt med varandra för att ta ställning till
eventuell fortsatt gemensam uppföljning.
Om det krävs ny handlingsplan eller nya beslut, se ovan under rubriken ”Ansvar”.
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