VAD ÄR
PATIENTSÄKERHET?
Patientsäkerhet är den helhet

Ibland uppstår det farliga situationer
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SÄKERHET.

HÄNDELSERNA.

PATIENTSÄKERHETEN INOM HNS ÄR
ALLAS ANSVAR
HNS har ett

Patientsäkerheten
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systematiskt med
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högsta ledningen och
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ALLA SOM DELTAR I

TILLBUDET INTE SKA SKE

VÅRDEN SKA FRÄMJA

PÅ NYTT.

PATIENTSÄKERHETEN.

OMFATTANDE
RAPPORTERING
AV TILLBUD
HNS uppmuntrar hela sin personal
till att lyfta fram alla farliga situationer
som förekommer inom vården, också
”nära ögat”-situationer, även om de
inte orsakar patienten någon skada.
Antalet rapporter ligger på god nivå.
De vanligaste negativa händelserna
2015 gällde LÄKEMEDELSBEHANDLING,
KOMMUNIKATION eller PATIENTUNDERSÖKNING. De rapporterade
negativa händelserna bedömdes
ENDAST SÄLLAN ORSAKA PATIENTEN
NEGATIVA FÖLJDER. I cirka 80 procent
av rapporterna bedömdes den negativa
följden vara lindrig eller obeﬁntlig.
Antalet rapporterade ”nära ögat”händelser var 6677 och antalet ”hände
patienten”-händelser var 9176.

OCH OM
BEHANDLINGEN
INTE MOTSVARAR
FÖRVÄNTNINGARNA?

Andelen följder som klassats som
ALLVARLIG SKADA var MYCKET
LITEN – ENDAST 0,5 PROCENT av
alla negativa händelser. Varje
enhet sätter sig in i utredningen av
orsakerna till allvarliga händelser.
Händelseförloppet BEHANDLAS
NOGGRANT och KORRIGERANDE
åtgärder som olägenheten kräver
vidtas. Vi går även igenom händelsen
med patienten och med patientens
närstående om det behövs.

Om du under behandlingen märker EN
NEGATIV HÄNDELSE ELLER EN FARLIG
SITUATION lönar det sig alltid att MODIGT
FÖRA DET PÅ TAL med de YRKESPERSONER
SOM DELTAR I VÅRDEN. Om du behöver

råd om dina rättigheter kan du ta
kontakt med patientombudsmannen
på ditt sjukhus. DU KAN SÖKA
ERSÄTTNING FÖR EN PATIENTSKADA HOS
PATIENTFÖRSÄKRINGSCENTRALEN.

