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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Rachel De Basso,  
Socialdemokraterna – Patientsäkerhet 
I en interpellation från Rachel De Basso, Socialdemokraterna, ställs frågorna: 

 

 Hur långt har vi kommit i arbetet med att säkerställa att det inte ska uppre-

pas med osäkerhet i fråga om rapporteringen kring patientskador? 

 Vilka siffror kommer att redovisas och vad är det som ska jämföras i 

kommande årsredovisning kring patientskador? 

Global Trigger Tool (GTT) är en metod för strukturerad journalgranskning som 

initierades och översattes via Qulturum 2006. Metoden tillämpas numera för lo-

kalt patientsäkerhetsarbete vid svenska sjukhus och strukturerad journalgransk-

ning är en del av de nationella kvalitetsmålen för sjukvården. Huvudsyftet är att 

identifiera skador. Under 2012 omarbetades och utvecklades GTT och fick nam-

net ”Markörbaserad journalgranskning” (MJG). Markörerna, tidigare kallade 

triggrar, har justerats för att få en mer allsidig täckning. 

 

Enligt nationella kvalitetsmål för sjukvården 2013 ska länsdelssjukhus granska 20 

journaler och länssjukhus 30 journaler. Inom Landstinget i Jönköpings län innebär 

det att 70 journaler granskas. Urval görs via en slumpgenerator varje månad. I 

fortsättningen kommer granskning att även ske på klinik/verksamhetsnivå. 

 

Varje sjukvårdsområde har utbildade MJG-granskare som rapporterar resultat i en 

nationell databas. Arbetet sker utifrån handböcker framtagna av SKL. Resultat 

kan följas månadsvis på sjukhusnivå med en fördröjning på ca 3-4 månader. 

Landstingsövergripande data sammanställs av Qulturum månadsvis med fördröj-

ning enligt ovan. Regelbundna träffar genomförs med granskare och chefläkare. 

Rapportering av sjukhusens arbete med markörbaserad journalgranskning ska 

göras till SKL den 30 september 2013.  

 

Redovisningen 2009 - 2012 visar antal patientskador/1000 vårddagar per tertial. 

Under 2013 kommer begreppet patientskador att ersättas av ”skador” och resulta-

tet visas månadsvis med en fördröjning på 3-4 månader. Från och med augusti 

publiceras årets resultat på lj.se. 
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Till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige planeras redovisning för helår. 

Målet är att minska skador. Som tidigare kan mätningen visa förändringar som är 

inom den normala variationen. Det kommer därför att framgå i redovisningen om 

förändringen är statistiskt säkerställd. Denna mätning är av stor betydelse i  

patientsäkerhetsarbetet. Däremot kommer vi i planeringsarbetet inför 2014 att 

diskutera om den är ett bra systemmått i landstingsstyrelsens och landstingsfull-

mäktiges uppföljning.  

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 


