Årsberättelse SOF:s patientsäkerhetskommitté 2013
Medlemmar: Pelle Gustafson, Göran Magyar, Birgitta Lagerqvist, Anne Garland, Erik Vestberg.
Under året har Olle Svensson avträtt.
1.

Möten – kommittén har under 2013 haft 2 kväll-till-lunchinternat (130410–11 och 131017–
18) samt ett antal telefonmöten.

2.

Ortopediveckan – under Ortopediveckan 2013 hade kommittén dels ett symposium om
PRISS med ca 100 deltagare, dels ett symposium där Jon Ahlberg föreläste om utvecklingen
inom området patientsäkerhet.

3.

Rondverktyget – kommittén lämnade 2012 över Rondverktyget till Patientförsäkringen LÖF
och SKL för utveckling och nationell spridning. I oktober 2013 lanserades det till Rutinkollen
omdöpta verktyget nationellt. Fler versioner planeras nu inom Ledproteskirurgi,
Förlossningsverksamhet, möjligen också Bukkirurgi

4.

Operationsverktyget – arbetet med detta verktyg avbröts, och det beslöts att inkorporera
erfarenheterna i Rutinkollen – ledprotesoperation, se ovan.

5.

PRISS – kommittén har på flera olika sätt stött och deltagit i arbetet, som i sin första del
avslutades med ett välbesökt symposium i Stockholm 131121.

6.

Patientsäkerhetsstipendiet – kommittén har tillsammans med SOF:s styrelse och
Reumatikerförbundet arbetat fram ett patientsäkerhetsstipendium. Det första stipendiet
delades ut till Ortopediska och reumatologiska klinikerna vid Skånes Universitetssjukhus vid
en ceremoni i november 2013.

7.

Ledarskap för patientsäkerhet inom ortopedi – kommittén har tillsammans med
Patientförsäkringen LÖF arrangerat 2 stycken kurser i Ledarskap för patientsäkerhet inom
ortopedi. Kurserna hölls i Sollentuna i maj och november 2013 med sammanlagt 70
deltagare, och med goda vitsord.

8.

Kurser och föreläsningar i patientsäkerhet – medlemmar i kommittén har vid ett flertal
tillfällen hållit föreläsningar om patientsäkerhet för olika fora i Sverige. ST-läkare inom
ortopedi har särskilt prioriterats, dels vid en heldag i Göteborg i januari 2013, och vid en
halvdag i Stockholm i maj 2013.

9.

Rökfri Operation – under 2013 har kommittén fortsatt engagerat sig i projektet. Detta är nu
i skrivande stund avslutat, och där den professionella delen tagits över av
Levnadsvaneprojektet, och delen som riktar sig till allmänheten av 1177.se/Vårdguiden.

10. H-PEPPS – kommittén har under 2013 låtit översätta denna kanadensiska enkät, som syftar
till att kartlägga samstämmigheten mellan den utbildning i patientsäkerhet som getts
studenterna under grundutbildningarna, och den verklighet som möter dem. Enkäten
kommer att användas i ökande omfattning under 2014.
11. Rekrytering – kommittén avser att utöka Epiphysens plats i kommittén till 2 stycken.
Rekrytering pågår.
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