Patientsäkerhet inom intensivvården
Wiendeklarationen
Medlemmarna i European Society of Insive Care Medicine har i sitt
patientsäkerhets-arbete enats om en deklaration - Patient Safety in the ICU:
The Vienna Declaration. Denna deklaration undertecknades 11 oktober 2009
av medlemsorganisationerna i European Society of Intensive Care Medicine
som möttes vid ESICMs möte i Wien 2009
SFAI har låtit översätta dokumentet till svenska.

Vi, företrädare för de föreningar, som representerar specialiteten intensivvård, möttes i Wien
11 oktober 2009. Tillsammans med representanter för de stora institutioner och intressenter,
som hävdar vikten av patientsäkerhet, deklarerar vi följande:

1.
Vi framhåller, att säkerhet för patienter och vårdpersonal är av fundamental betydelse för
alla yrkesverksamma inom vården, samt att detta utgör en av de stora utmaningarna inom
dagens sjukvård. Detta påverkar livet för kvinnor, män och barn i samtliga länder. Utan en
säker miljö är det inte möjligt att erbjuda den vårdkvalitet, som vi alla strävar efter. Detta
gäller särskilt inom intensivvården, eftersom de patienter vi vårdar är särskilt sårbara. De
befinner sig ofta i livets början eller dess slutskede, de är ofta medvetslösa och har
minimala marginaler för misstag på grund av sitt hälsotillstånd. Detta globala problem
kräver en global lösning.

2.
Vi anser det möjligt att förbättra säkerheten för alla kritiskt sjuka patienter på samtliga
avdelningar i samtliga länder, oavsett tillgängliga resurser. Höjs patientsäkerheten, kommer
den vårdkvalitet vi kan erbjuda att höjas.

3.
Vi har stark tro på, att förbättrad patientsäkerhet är lika avgörande för vårdens utveckling
som för effektiviseringen av våra åtgärder.

4.
Därför har vi idag åtagit oss att göra vadhelst som är nödvändigt för att:
• Öka kunskapen om orsaker och anledningar till brister i vårdsäkerheten på
intensivvårdsavdelningar.
• Öka vår förståelse för följderna av dessa brister, vad gäller att erbjuda en säker miljö
för kritiskt sjuka vuxna och barn - samt de anställda, som vårdar dessa patienter.
• Identifiera och utveckla kriterier, som kan mäta säkerheten på intensivvårdsavdelningar.
• Främja vår förmåga att omvandla säkerhetskunskap till förbättringar i den
vårdkvalitet, som kan erbjudas våra patienter.

Genom att tillsammans agera för att uppfylla dessa åtaganden kommer vi att förbättra
säkerheten inom intensivvården och därigenom höja vårdkvaliteten.

5.
Genom att konstruera och utveckla säkrare och ännu effektivare utrustning och läkemedel
bekräftar vi, att industrin spelar en avgörande roll i förbättring av patientsäkerheten.
Med undertecknandet av denna deklaration åtar sig tillverkare inom biomedicin,
farmakologi och bioteknik att:
• Engagera sig i insatser för att förbättra sina produkters säkerhetsprofil.
• Tillhandahålla resurser för att underlätta säker användning av deras produkter.
• Utan fördröjning ge vårdpersonal och myndigheter tillgång till information rörande
deras produkters säkerhet.

Dagens överenskommelser kommer att möjliggöra för oss att utveckla säkerhetskriterier, som
intensivvårdsavdelningar världen över kan använda för att förbättra sina säkerhetsrutiner och
förbättra erbjuden vårdkvalitet, vilket gynnar alla våra patienter.

Wien 11 oktober 2009.
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