
 

 

Stramas självdeklaration 2021 – instruktioner för granskning av journalanteckning 

I årets självdeklaration till Strama ingår att förskrivarna ska reflektera över sina individuella 
förskrivarmönster vid ett reflekterande möte (RM) med målsättning att uppnå samsyn i 
handläggningen av infektionspatienter och ökad följsamhet till behandlingsriktlinjerna. Ett av 
alternativen för att reflektera över sin förskrivning är att genomföra journalgranskning.   

Följande förslag på tillvägagångssätt för journalgranskning har därför tagits fram för att underlätta 
detta arbete. Det innebär: 

- Journalanteckningar från patienter som sökt p.g.a. infektion väljs ut för alla förskrivare på 
enheten som deltar i det reflekterande mötet. Journalanteckningarna ska innefatta besök 
under 2021 och förslagsvis kan dessa väljas ut slumpvis från respektive förskrivares tidbok 
senaste månaderna.  

- Utifrån VC:s antal listade patienter granskas följande antal journaler:  
o VC med mindre än 6000 listade patienter minst 10 journaler  
o VC med 6000–12 000 listade patienter minst 15 journaler 
o VC med mer än 12 000 listade patienter minst 20 journaler 

- Om man önskar granska en eller flera specifika diagnoser (t ex akut bronkit, tonsillit) eller 
ett visst preparat (t.ex. doxycyklin) kan urvalet av journaler att granska exempelvis göras 
med hjälp av MedRave4 eller annan sökmodul kopplad till journalsystemet. Val av en 
specifik diagnos förutsätter enhetlig diagnossättning. Se manual på sid 2-3.   

- Verksamhetschefen ansvarar för att urvalet och granskningen av journalerna kommer till 
stånd i samråd med kontaktläkaren. Granskning av journaler utifrån ett kvalitetsarbetes-
perspektiv är tillåtet enligt patientdatalagen. Vid behov avkodas journalanteckningarna.  

- Granskningen kan göras så att varje kollega ensam granskar journaler (gärna från olika 
kollegor) alternativt utförs granskningen i mindre grupper om 2–3 kollegor som 
tillsammans granskar varandras journaler. Man bör inte ensam granska sina egna 
journaler. 

- Målsättningen är att alla kollegor ska involveras i granskningsproceduren och den 
lärandeprocess som granskningen innebär. Det är inte kontaktläkarens eller någon annan 
läkares uppgift att ensam granska utvalda journaler.  

- Anteckningarna granskas utifrån följsamhet till behandlingsriktlinjerna, d.v.s. om det 
förelåg indikation för antibiotika eller inte och, i förkommande fall, om val av preparat och 
infektionsprover var korrekt. Ta stöd av Regnbågshäftet! Exempel på granskningsmall för 
att underlätta arbetet bifogas. Granskningen av varje journal beräknas ta ca 5 min i 
anspråk.   

- Det samlade resultatet av granskningarna, inklusive behov av förbättringsåtgärder utifrån 
resultatet, diskuteras vid ett RM och rapporteras i självdeklarationen. 

 

Kunskapsstöd: finns på www.vgregion.se/strama 
”Regnbågshäftet” 
Stramas patientfall och powerpointpresentationer med handledarmanualer  
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