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Förklaring till förkortningar i patientsäkerhetsberättelsen
KS2016/579/10
Procapita
namnet på vårt verksamhetssystem där vi bl.a. har hälso-och sjukvårdsjournalen
Meddix
ett länsgemensamt IT-stöd för kommunikation vid vårdplanering mellan slutenvården (sjukhus) och
kommunen
NPÖ (nationell patient översikt)
nationell tjänst som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare
PPM (punkt prevalens mätning)
nationell mätning vid givet tillfälle som mäter förekomst av trycksår (PPM trycksår)respektive
följsamhet till basala hygienrutiner (PPM BHK)
Senior alert
ett nationellt kvalitetsregister där varje person som, 65 år eller äldre och som har kontakt med vård
eller omsorg, registreras vad gäller - riskbedömning, - vidtagna åtgärder och - resultat inom områdena
fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.
BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom
Svenska palliativ registret
ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede
varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.
Abbey Pain scale
är ett skattningsinstrument för smärta hos personer med nedsatta kognitiva funktioner eller som inte
kan verbalisera sin smärta.
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VAS (visuell analog skala)
är en skala med vilken man genom att peka på, eller skjuta en markör över ett streck kan
självuppskatta en upplevelse t.ex. smärta
SBAR (Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation)
ett sätt att kommunicera strukturerat. Om vårdpersonalen använder SBAR:s sätt att strukturera
samtalet minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas.
NEWS (National Early Warning Score)
är en skala som används för att identifiera patienter med risk begynnande eller manifest kritisk
sjukdom i ett tidigt skede genom poängsättning av sex vitala funktioner: andningsfrekvens,
syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, puls och medvetandegrad.
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