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Händelseanalysledare inom Region
Jämtland Härjedalen
Bakgrund
Det är viktigt att vårdskadeutredningar startas så snart som möjligt efter händelsen.
Ovisshet hos involverade medarbetar och väntan på vad som ska och kan hända kan fort
fördunkla minnesbilden vilket riskerar att händelsebeskrivningen förändras. En
händelseanalys bör helst inledas inom 72 timmar efter inträffad händelse men detta kan
naturligtvis variera. Bristen på händelseanalysledare har bland annat gjort att
händelseanalyser inte kunnat starta så snabbt som önskat. Område patientsäkerhet har
under flera år utbildat medarbetare i händelseanalysmetodiken, tyvärr arbetar flertalet av
dessa medarbetare med andra arbetsuppgifter. Behovet av utbildade händelseanalysledare
har därför aktualiserats igen. Händelseanalysledaren ska ha goda kunskaper om metodiken
händelseanalys, men behöver inte nödvändigtvis känna till verksamheten. Det är en fördel
om händelseanalysledaren, för att upprätthålla och utveckla sin kompetens, genomför flera
analyser om året (>3/år).

Syfte
Syftet med denna rutin är att klargöra ansvaret hos divisionerna och område patientsäkerhet
gällande händelseanalysledare.

Mål
På varje division ska finnas 2 - 3 medarbetare med analysledarkompetens för att kunna
starta upp ett händelseanalysarbete med kort varsel. Om möjligt bör också verksamhetens
patientsäkerhetsteam kunna ingå i ett analysteam. Schemalagt arbete (gärna veckovis) gör
det möjligt att med kort varsel sammankalla ett analysteam. Händelseanalysarbete kan
snabbt komma i gång om förberedelser har gjorts så att personal och resurser finns
tillgängliga.
Deltagare i analysteamet måste prioritera detta arbete. Analysteamets arbete måste vara
prioriterat.

Divisionerna ansvar för att:



ha utbildade händelseanalysledare
medarbetare med händelseanalysledarkompetens snabbt finns tillgängliga när
behov uppstår
divisionens händelseanalysledare alltid ingår i händelseanalysteamet och är
dokumentansvarig vid händelseanalyser (även när händelseanalysledare kommer
från område patientsäkerhet)
händelseanalysledare hämtas från annan division/område vid behov
inte utreda sin egen enhet utan händelseanalysledare hämtas från annan enhet
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Område patientsäkerhet ansvara för att:


anordna utbildning för de namngivna personerna (från varje division), till
händelseanalysledare. OBS: Förslag kommer att läggas till Kunskapsstyrning i
norra sjukvårdsregionen att göra gemensam digital utbildning.
vara metod-/rådgivningsstöd till divisionernas händelseanalysledare
vara händelseanalysledare vid större och/eller mer komplicerade händelseanalyser
vara behjälplig i frågor rörande analysverktyget Nitha
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