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Särskild behörighet
Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp (120p) eller motsvarande.

Mål
En riskanalys har som mål att identifiera och värdera risker, orsaken till riskerna och föreslå åtgärder för
att eliminera eller minska riskerna eller konsekvenserna av negativa vårdhändelser.
Kunskap och förståelse
Kursdeltagaren ska kunna redogöra för
Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för
att förhindra vårdskador.
Skälen till varför en riskanalys ska genomföras
Ansvarsfördelning och de olika rollerna i ett riskanalysteam
De olika analysdelarna som ingår i en riskanalys
Färdigheter
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Kursdeltagaren ska självständigt kunna
Initiera och planera arbetet för en riskanalys
Utarbeta ett väl definierat analysområde
Tillsammans med ett analysteam identifiera risker och bedöma allvarlighetsgrad och sannolikhet för den
identifierade risken
Identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag
Utarbeta en slutrapport

Innehåll
Kursen behandlar en metod för att genomföra riskanalys.
Dessutom belyses vilket ansvar vårdgivaren har för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
och arbeta förebyggande samt vilka olika roller som finns i ett riskanalysteam.

Kursen inleds med endags seminarium på kursorten varvid teori bakom riskanalys och dess metodik
(föreläsning) varvas med pratiska övningar. Till första kursdagens ska deltagarna ha valt ett riskområde
att analysera och detta val ska vara förankrat hos kursdeltagarens närmaste chef.

Efter första kursdagen ska kursdeltagarna genomföra och dokumentera alla steg i en riskanalys. Under
sitt arbete får deltagaren handledning via telefon eller via emeil av kursledningen.

Vid det andra seminariet presenterar deltagarna sin genomförda riskanalys inför andra kursdeltagare.
Deltagarna diskuterar och reflekterar över de genomförda analyserna under ledning av kursledningen.

Arbetsformer
Kursens arbetsformer är seminarier samt självstudier under handledning.
Kursen seminarier genomförs på kursorten och självstudierna på distans.

Examination
Examinationen sker genom inlämningsuppgift som ska inlämnas till kursledningen innan den andra
seminariedagen. Muntlig presentation av denna inlämningsuppgift är obligatoriskt för godkänt kurs.
.
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