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VÅRD OCH OMSORG

Information
Om din medverkan i nationella kvalitetsregister

Tillsammans gör vi vård och omsorg bättre
Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra kvaliteten i vård
och omsorg så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för
dig som söker vård och omsorg. För att kunna göra det registrerar
vår enhet uppgifter i Nationella register såsom Senior Alert,
Svenska Palliativ registret och BPSD-registret. Informationen
hämtas från din journal och från dig själv.
Uppgifter om dig får endast användas för att utveckla och säkra
kvaliteten i vård och omsorg, framställa statistik samt forskning
inom vård och omsorg.
Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen och skyddas mot obehöriga. Uppgifterna tas sedan
bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra
kvaliteten i vård och omsorg.
Att delta i nationella kvalitetsregister är frivillig och du har när
som helst rätt att avstå från din medverkan.
Vill du veta mer så få du gärna kontakta din sjuksköterska
…...................................................................telefon.......................

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Socialförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 81 89 vx
Fax 0479-52 81 86
E-post sn@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809
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Vård och omsorg i Osby kommun registrerar i
följande nationella kvalitetsregister:
•

•

•

Senior Alert - är ett kvalitetsregister som personalen
kommer åt via webben. Varje vårdtagare som är 65 år och
äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns
för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli
undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Den statistik
som presenteras från registret kommer att vara anonym så
inga personuppgifter kan spåras.
Svenska palliativregistret - är ett nationellt kvalitetsregister
som är till för alla som vårdar människor i livets slut.
Registreringen beskriver den sista veckan i livet genom att
personalen som vårdat en just avliden människa besvarar
ett trettital frågor. Oavsett sjukdom så är det detta
kvalitetsregisters mål att alla som dör en väntad död skall
kunna känna en trygghet inom följande punkter:
•

och mina närstående är informerade om min situation

•

är lindrad från smärta och andra besvärande symtom

•

är ordinerad läkemedel vid behov

•

får god omvårdnad utifrån mina behov

•

vårdas där jag vill dö

•

behöver inte dö ensam

•

vet att mina närstående får stöd

BPSD-registrets (Beteendemässiga och Psykiatriska
Symtom vid Demens) - syfte är att minska BPSD och
lidandet som detta innebär och att genom detta, öka
livskvalitén för personen med demenssjukdom. En bra
struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
•

ökad livskvalité för personen med demenssjukdom

•

implementering av de nationella riktlinjerna

•

personcentrerad vård och ett gemensamt synsätt för
personalen

•

teamarbete och tydliga mål

•

kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar

•

att tydliggöra vårdtyngden och bidra till en
verksamhetsutveckling

