WHO:s checklista för
säkerhet vid operationer – nu på svenska.
Checklistan för operationsprocessen, lanserad av WHO, finns nu i en svensk version. Den har
översatts och bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för kirurgi, ortopedi,
anestesi, operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. Projektet stöds av samtliga
professionella föreningar, som har intresse av operationsprocessen.
Checklistan skall ses som en mall, som med fördel kan anpassas till lokala förhållanden och till
olika specialiteters särskilda behov. Till checklistan finns en bruksanvisning med detaljerad
beskrivning av hur den kan användas. Checklistan finns i tre versioner: med och utan plats för
namnstämpel samt en som kan användas elektroniskt. Till detta finns också ett
introduktionsmaterial i form av en PowerPoint-presentation samt en DVD-film, Resan. Den är
en dramatisering av en verklig händelse, som kunde fått en lyckligare utgång om checklistan
använts. Filmen är engelsk, men har svensk textning.
För verksamhets- och enhetschefer rekommenderas att rekvirera ett paket bestående av:
10 tryckta checklistor
10 tryckta checklistor med plats för patientbricka
5 inplastade checklisor
2 checklistor i affischformat
2 Bruksanvisning
1 DVD-film Resan
1 USB-minne , innehållande;
Checklista, checklista med plats för patientbricka,
Klickbar checklista, alla i pdf.
Checklista i Word.
Bruksanvisning i pdf
Bruksanvisning i Word
En PowerPoint-presentation för introduktion
WHO:s checklista
WHO:s Manual
Checklist modification manual
Rekvirera paketet (kostnadsfritt) på adress: op.checklistan@patientforsakring.se Glöm inte att
skriva er leveransadress.
Du som inte har ett lednings- eller chefsansvar, kan fr.o.m. 25 mars 2009 ladda hem det material,
som finns på USB-minnet, från www.patientforsakring.se.
På WHO är man mycket intresserad av att känna till de sjukhus och enheter, som använder
checklistan. Samma sak gäller oss på LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Om ni
planerar att börja använda checklistan, ombeds ni anmäla det till
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/hospital_form/en/index.html, samt till
op.checklistan@patientforsakring.se.
Den, som vill få mer information, kan gå in på www.safesurg.org. Där finns bl.a. ytterligare
introduktionsmaterial och ett par videosnuttar om korrekt och felaktig användning av checklistan.
LÖF hjälper gärna till med introduktion av checklistan. Kontakta i så fall undertecknad på
op.checklistan@patientforsakring.se eller jon.ahlberg@patientforsakring.se.
Lycka till

Jon Ahlberg, Chefläkare LÖF

