VILL DU VARA
GRANSKARE?
Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team och
du representerar din yrkesorganisation. I uppdraget ingår
inläsning av material, startseminarium för granskare,
platsbesök hos de deltagande verksamheterna samt
rapportskrivning.

SÄKER
SEPSISVÅRD
–

Det är respektive yrkesorganisation som utser granskare
till projektet, men du är välkommen att skicka en
intresseanmälan till Löf. Meddela var du arbetar och vilken
yrkesorganisation du är medlem i.

ETT AV SÄKERPROJEKTEN

Granskningsuppdraget omfattar sju dagar. För att du ska
kunna vara tjänstledig med bibehållen lön erbjuds din
arbetsgivare ersättning från Löf. Löf står för även för logi
och resor.

LÖF
Den som drabbas av en skada i samband med hälso-,
sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ersättning enligt
patientskadelagen. Löf är det ledande försäkringsbolaget
inom patientskador och ägs av Sveriges regioner. Vårt
uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter
som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i
vården minskar.

Tidplan för granskningsomgången HT-20
Inläsning av material (en valfri dag 12-20 okt)
21-22 okt

Startseminarium för granskare i Stockholm

10-11 nov

Platsbesök på sjukhus

4 dec

Deadline för återföringsrapport

Juni 2021

Uppföljande platsbesök

KONTAKT
saker.sepsis@lof.se

| www.lof.se |

08-551 010 00

Löf driver i samarbete med olika yrkesorganisationer
flera patientsäkerhetsprojekt riktade till sjukvården.
Syftet med projekten är att vara ett stöd för sjukvårdens
patientsäkerhetsarbete och att sprida goda exempel och
bästa praxis. Löf står för projektledning och finansiering och
yrkesorganisationerna står för den medicinska kunskapen.

SÄKERPROJEKTEN
Projekten genomförs enligt en metod som vi kallar Säkermodellen och börjar med att den deltagande verksamheten
gör en självvärdering. Därefter går ett tvärprofessionellt
granskningsteam igenom självvärderingen och förbereder
ett platsbesök. Granskarna är representanter från de
yrkesorganisationer som samverkar i projektet. Efter
platsbesöket lämnar granskningsteamet en återföringsrapport
med sin bedömning av verksamhetens styrkor och
förbättringsområden. Granskningsteamet och verksamheten
kommer överens om ett antal förbättringsåtgärder, vilka följs
upp efter ett halvår.

VERKSAMHETENS SJÄLVVÄRDERING

STARTSEMINARIUM FÖR GRANSKARE

GRANSKARNAS PLATSBESÖK
HOS VERKSAMHETEN

ÅTERFÖRING OCH ÖVERENSKOMMELSE

UPPFÖLJANDE PLATSBESÖK

Läs mer på om Löfs patientsäkerhetsarbete och
Säkerprojekten på lof.se

PROJEKTET SÄKER SEPSISVÅRD
Syftet är att minska fördröjning av diagnos och behandling
vid sepsis, och därigenom förbättra prognos och resultat vid
sepsis.
Säker Sepsisvård genomförs i samverkan mellan Föreningen
för Klinisk Mikrobiologi, Föreningen för Ledningsansvariga
Inom Svensk Ambulanssjukvård, Intresseföreningen för
Infektionssjuksköterskor, Nationella Kvalitetsregistret för
Infektionssjukdomar, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor,
Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Riksföreningen för
Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Akutsjukvård,
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svenska
Barnläkarföreningen, Svenska Infektionsläkarföreningen,
Svenska Intensivvårdsregistret och Löf.
En styrgrupp för projektet bildades i februari 2018 och den
första granskningsomgången genomfördes under hösten 2018.
Nästa granskningsomgång är planerad till hösten 2020.

