Introduktion till denna Excelfil
Denna fil, Sammanställning av flera verktyg , är utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet i
samverkan med Socialstyrelsen. Denna fil är framtagen tillsammans med Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner, för att möjliggöra sammanställning av olika
nulägesanalyser och identifierade insatser då verktyget har använts på flera ställen i regionen. Syftet är att stödja utvecklingen av en god och säker vård i enlighet med den
nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.
Excelfilens uppbyggnad
Excelfilen Sammanställning av flera verktyg ger en sammanfattning av de olika nulägesanalyser och identifierade insatser som ni har tagit fram för de ställen där ni använt
verktyget Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner . Filen består av följande flikar:
- Introduktion ger instruktioner till hur filen kan användas och länkar vidare till filens olika delar
- Import är den flik som ni använder för att importera information från de verktyg som ni vill sammanställa
- 1.1 Sammanvägd nulägesanalys ger sammanvägda svar på frågorna per tema för de olika nulägesanalyserna
- 1.2 Nulägesöversikt ger er möjlighet att välja ett temaområde och se resultatet uppdelat per genomförd nulägesanalys
- 2.1 Sammanställning sammanställer en lista över alla identifierade insatser för de olika ställen där verktyget har använts
Vill ni rensa datan från filen?
Under fliken Import finns en knapp för att nollställa hela verktyget. Notera att allt som importerats kommer att raderas om ni väljer att använda denna.

Instruktioner finns i genomförandestödet
Instruktioner för användning finns i genomförandestödet Stärkt patientsäkerhetsarbete i regioner (i del 1, kapitel 5). En kortfattad beskrivning av innehållet under
respektive flik finns även nedan. Genomförandestödet finner ni på SKR:s webbsida, via länken nedan.
Länk till underlag

Upplever ni tekniska problem?
Funktionaliteten i Excelfilen är uppbyggd med hjälp av så kallade makron. Beroende på vilka säkerhetsinställningar ni har kan ni behöva acceptera/godkänna att makron
används när filen öppnas. Vissa regioner kan använda grundinställningar för Excel som inaktiverar alla makron utan att visa något meddelande. Det går då att använda filen
genom att spara denna på en betrodd plats . Ni lägger till en betrodd plats genom att:
- Klicka på Arkiv i menyfliksområdet i denna fil --> Klicka sedan på Alternativ.
- Klicka på Säkerhetscenter --> Inställningar för Säkerhetscenter --> Betrodda platser.
- Klicka på Lägg till ny plats.
- Klicka på Bläddra. Leta upp och välj en mapp. Klicka på OK.
För att viktig funktionalitet inte ska försvinna är det även viktigt att använda en senare version av Excel. Filen går inte att använda i Excel 2003–2007.
Notera följande avseende funktionaliteten i Excelfilen:
- Det kan ta upp till ett par minuter för Excelfilen att importera data och skapa en sammanställning i första fliken. Detta är helt normalt och beror på att information hämtas
och bearbetas från de olika verktygen som ska sammanställas.
- Det är viktigt att de verktyg som ska sammanställas sparas i en gemensam mapp och att inga andra filer ligger i samma mapp. Om man exempelvis sparar denna Excelfil i
samma mapp som de verktyg som ska sammanställas så kommer denna Excelfil inte att fungera.

Innehåll och kort om användning
Del

Flik

Innehåll

Stöd för användning

Innan ni sammanställer resultaten är det viktigt att alla de verktyg som
ni vill analysera ligger i en gemensam mapp som enbart innehåller dessa
filer.

Import

Är den flik som ni använder för att importera
information från de verktyg som ni vill
sammanställa

Sammanställningen av resultat sker via fliken Import. I denna flik väljer ni
först vilken mapp som Excelfilen ska hämta information om verktygen
från. Det innebär att ni först måste samla alla aktuella verktyg i en
gemensam mapp. Därefter sker sammanställningen i två steg:
-Via knappen ”Välj mapp för sammanställning” går ni in och specificerar
den mapp där ni har sparat verktygen
-Därefter kan ni trycka på ”Skapa sammanställning” för att importera
information från de olika verktygen. Observera att detta steg kan ta upp
emot en minut att genomföra.

1.1 Sammanvägd nulägesanalys
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1.2 Nulägesöversikt

För varje tema och per fråga A, B och C finns det en sammanvägning som
visar på om det genomsnittliga svaret är ja, ja i huvudsak, till viss del eller
nej (med hjälp av en färgskala som går från grönt till rött, se nedan).
I fliken är det möjligt att se ett sammanvägt svar
Därutöver är det också möjligt att se hur stor andel av de svarande som
för alla genomförda nulägesanalyser
har angett att tillräcklig information saknas, och när den andelen uppgår
till 25 procent eller mer markeras den aktuella cellen som gul, tillsammans
med en gul flaggsymbol.

Om ni vid genomgången av den sammanvägda nulägesanalysen vill titta
närmre på ett tema och hur de olika ställena som genomfört
nulägesanalysen har svarat kan ni göra det via denna flik. Här kan ni välja
vilket tema ni vill titta närmre på och se vilken bedömning som har gjorts i
varje enskild nulägesanalys för det aktuella temat. Det kan vara aktuellt
Ger er möjlighet att välja ett tema och se
för de teman där många har angett att information saknas eller där många
resultatet uppdelat per genomförd nulägesanalys
har svarat att de inte har kunskap, stöd eller implementerar den kunskap
och stöd som finns.
Observera! Att även de frågor som inte är besvarade kommer att
markeras gula på samma sätt som "tillräcklig information saknas".

Här får ni en överblick över insatserna. Sammanställningen är ett stöd för
att kunna ta fram en plan för regionens patientsäkerhetsarbete.
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2.1 Sammanställning

Här listas alla de insatser som har identifierats på För att filtrera och sortera i resultatet, använd pilknapparna i rubrikraden
de olika ställen inom regionen där verktyget har (se rödmarkerat exempel nedan):
använts

Svarsalternativ för nulägesanalysens flervalsfrågor, som visas i flik 1.1 Sammanvägd nulägesanalys

Svarsalternativ för nulägesanalysens flervalsfrågor, som visas i flik 1.2 Nulägesöversikt
Svarsalternativ

Fylls i när följande gäller

Ja

När det går att svara ja för samtliga delar av
regionens hälso- och sjukvård som
nulägesanalysen avser.

Ja, i huvudsak

När det går att svara ja, med mindre undantag
inom de delar av hälso- och sjukvården i regionen
som nulägesanalysen avser.

Till viss del

När det går att svara ja bara till viss del eller för
vissa delar av den hälso- och sjukvård i regionen
som nulägesanalysen avser. Ett eller flera viktiga
undantag kan finnas, exempelvis för en av de
stora patientgrupperna, inom vissa av
verksamheterna eller inom regionledningen.

Nej

När svaret är nej för samtliga delar av regionens
hälso- och sjukvård som nulägesanalysen avser.

Symbol i resultatfliken

Tillräcklig info saknas
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När de som genomför nulägesanalysen har brist
på information om nuläget i regionen/de delar av
regionens hälso- och sjukvård som
nulägesanalysen avser. Detta svarsalternativ
används när det finns ett behov av ytterligare
kartläggning/inhämtning av information för att
besvara om utmaningar föreligger eller ej.

Mapp som analysen utgår från:

Sammanvägd nulägesanalys

A. Tillräcklig kunskap?
Andel som svarat att
Sammanvägt svar (ja, ja i
tillräcklig information
huvudsak, till viss del, nej )
saknas

Grundläggande förutsättningar för patientsäkerhetsarbete
Engagerad ledning och tydlig styrning
En god säkerhetskultur
Adekvat kunskap och kompetens
Patienten som medskapare
Patienter och närståendes synpunkter och klagomål
Patientmedverkan i utveckling av processer och arbetssätt
Patientens delaktighet i den egna vården
Patientperspektiv i analys, lärande och utveckling
Patientmedverkan för ökad riskmedvetenhet och beredskap

Fokusområde 1: Öka kunskap om inträffade vårdskador
Avvikelserapportering
Utredning efter vårdskador och andra avvikelser samt återkoppling till berörda
Minimering av effekter av negativa händelser
Mätning och sammanställning av information om vårdskador
Mätning och sammanställning av information om vårdskador – i vårdens övergångar

Fokusområde 2: Tillförlitliga och säkra system och processer
Tillförlitliga och säkra processer – i vård och behandling
Tillförlitliga och säkra processer – i samordning och informationsdelning mellan aktörer
Förebyggande arbete för att minska risker för specifika vårdskador
Verktyg, metoder och arbetssätt för ett patientsäkert arbete
Medicinteknik, medicintekniska produkter, hjälpmedel och välfärdsteknik
Ändamålsenliga vårdmiljöer

Fokusområde 3: Säker vård här och nu
Förmåga att förutse variationer och störningar i närtid
Situationsanpassning
Dagligt patientsäkerhetsarbete
Säker arbetsmiljö
Säker bemanning
Granskning och kontroll av patientsäkerhet inom organisationen och hos andra
vårdgivare

Fokusområde 4: Stärka analys, lärande och utveckling
Uppföljning av patientsäkerheten genom insamling och sammanställning av data från
flera källor
Analyser som möjliggör lärande
Lärande från analyser och det egna arbetet
Spridning av kunskap och lärdomar

Fokusområde 5: Öka riskmedvetenhet och beredskap
Beredskap och planering för hantering av risker på lång sikt
Omvärldsbevakning ur ett patientsäkerhetsperspektiv
Färdighetsträning och simulering för ökad beredskap

B. Tillräckliga stöd?
Andel som svarat att
Sammanvägt svar (ja, ja i
tillräcklig information
huvudsak, till viss del, nej )
saknas

C. Används kunskap och stöd?
Andel som svarat att
Sammanvägt svar (ja, ja i
tillräcklig information
huvudsak, till viss del, nej )
saknas

Information: På denna sida ser ni ett sammanvägt resultat för alla genomförda nulägesanalyser som inkluderats i
sammanställningen.
För varje tema och per fråga A, B och C finns det en sammanvägning av samtliga resultat utifrån färgskalan nedan.
Därutöver ser ni hur stor andel av de svarande som har angett att tillräcklig information saknas i en egen cell för varje
fråga. När andelen uppgår till 25 procent eller mer markeras den aktuella cellen som gul, tillsammans med en gul
flaggsymbol.

Välj fokusområde / grundläggande förutsättning

Information: På denna sida kan ni se resultatet från
var och en av de genomförda nulägesanalyserna för
ett tema i taget.

Välj tema

1. Välj först fokusområde eller grundläggande
förutsättning i den översta rullistan.
2. Välj därefter tema. Obs! Det kan dröja ca 10
sekunder innan alternativen dyker upp.

Tips! Om delar av beskrivningen av utmaningar, hinder och möjliggörare är dold går det bra att bredda raderna genom att i
vänstermarginalen dubbelklicka på strecket mellan raderna.

Svarande

A. Tillräcklig
kunskap?

B. Tillräckliga stöd?

C. Används kunskap
och stöd?

D. Beskrivning av utmaningar, hinder och möjliggörare

Sammanställning av identifierade insatser och åtgärder
Information: Nedan listas insatser som har identifierats på de olika ställen där verktyget har använts. Använd pilknapparna för att filtrera ut insatser, ex. inom ett visst tema eller för att sortera om insatserna, ex. utifrån lägst uppskattad resursåtgång eller störst förväntad effekt. Tips! Om en del av
en beskrivning av en insats är dold så går det bra att bredda raderna genom att i vänstermarginalen dubbelklicka på strecket mellan raderna.

Svarande

Område

Tema

Insats

Aktör

Uppskattad
resursåtgång

Förväntad
effekt

Priovärde

