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Sammanfattning
Preliminära resultat:
Personal inom psykiatrin står inför ett dilemma:
hur ska de kunna verifiera att patienter som är
ensamma i sina sovrum är säkra samtidigt som de
bejakar vila och integritet?
Den nuvarande vårdstandarden går ut på att
riskbedöma patienter och personligen kontrollera
dem regelbundet. På psykiatriska klinker utförs
dessa kontroller vanligen var 15:e minut.
Trots att personalen gör sitt bästa för att följa
fastställda riktlinjer, förekommer fortfarande
incidenter inom slutenvården.
På demensavdelningar finns en hög risk för
fallolyckor. 50 % av fallolyckorna sker i sovrum och
skadorna kan vara livsförändrande för patienterna.
Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust
(“CWPT”) har använt sig av Oxehealths Digitala

Bättre kvalitet inom demensvården
n Fallolyckor på natten minskade med 33 %
n 
Betydande minskning av fallolyckornas
svårighetsgrad: medelsvåra fallolyckor minskade
från 8 % till 2 %
n 
Bättre vårdbeslut efter att tidigare obevittnade
fallolyckor har kunnat bevittnas
n Personalen tar till sig tekniken och har tilltro
till att den gör patienterna säkrare vilket ökar
tillfredsställelsen på arbetet
n 
Anhörigvårdare anger att de är lugnare när
tekniken används
Ett buisness case framträder för vårdenheten
n 460 vårdtimmar sparades per år tack vare
antalet minskade fallolyckor
n 7 800 vårdtimmar sparades per årtack vare färre
kontinuerliga observationer, vilket motsvarar
besparingar på 154 000 pund per år

Vårdassistent för att ta sig an utmaningen att
utföra effektiva säkerhetsobservationer på
demensavdelningar för att reducera fallolyckor och
relaterade skador.

Ytterligare fördelar som tillfaller hela
sjukvårdssystemet
n Behovet av akuttjänster minskar med 56 %,
vilket motsvarar besparingar på upp till 99 000
pund per år.
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Utmaningen att utföra
effektiva säkerhetsobservationer
Patienter bor i enkelrum i en korridor av integritets-

Vårdassistent för att minska antalet fallolyckor

och värdighetsskäl. Sjuksköterskor på avdelningar

och på så sätt klara utmaningen att göra effektiva

måste se till att deras patienter är säkra men de kan

säkerhetsobservationer på demensavdelningar för att

inte vara i rummen med dem hela tiden.

förbättra kvaliteten på demensvården.

Den nuvarande vårdstandarden går ut på att

Tracey Wrench, chefssjuksköterska och

riskbedöma patienter och personligen kontrollera att

verksamhetschef, förklarar: ”Vi är fast beslutna

de är säkra regelbundet. På psykiatriska klinker utförs

att utnyttja innovativ teknik som kan förbättra

dessa kontroller vanligen var 15:e minut.

patientsäkerheten och -upplevelsen, stötta personalen
i deras roller och driva verkliga och långsiktiga

Dessa personliga kontroller kräver att personalen

förbättringar på våra sjukhus.”

observerar små andningsrörelser på natten, i mörka
rum och med patienterna under täcken. Dessa

Oxehealth: Den Digitala Vårdassistenten

kontroller är tidskrävande för personalen och stör ofta
patienternas vila.

Oxehealths teknik använder en optisk sensor för att
uppmärksamma en patient i ett rum. Oxehealths

Mellan kontrollerna kan patienterna lätt göra sig illa.

algoritmer kan se rörelse i rummet, ungefär som ett

I demenspatienters fall, kan de ramla eller drabbas

mänskligt öga skulle göra. När någon går in i ett rum

av någon annan hälsokomplikation som kräver hjälp.

detekterar den Digitala Vårdassistenten var personen

Skador från fall kan vara livsförändrande för patienter

är.

och kostsamma för NHS (Storbritanniens allmänna
sjukvårdssystem).

Den ger personalen uppgifter om högriskaktiviteter
som kan leda till fallolyckor, spårar nattbeteenden

Dessutom kan vissa patienter, som efter ett fall

och gör det möjligt för sjuksköterskor att mäta

uppvisar beteendestörningar, behöva kontinuerlig

vitala tecken utan att gå in ett sovrum och störa den

observation, d.v.s. ständig tillsyn av personal. Det

sovande patienten. Ingen anordning är ansluten till

kräver ofta extra personal på avdelningen, från

patienten och tekniken fungerar även i totalt mörker.

personalbanken eller bemanningsföretag, för att klara
av den extra arbetsbelastningen. Detta ökar väsentligt

På CWPT:s demensavdelningar varnar den Digitala

och oförutsägbart vårdenhetens kostnader.

Vårdassistenten personalen via en central bildskärm
när en patient befinner sig på sängkanten eller håller

Med tanke på svårigheterna att ta hand om

på att ta sig ur sängen. Detta gör det möjligt för

demenspatienter är det inte överraskande att,

personalen att snabbt reagera och vidta förebyggande

trots personalens slit och noggranna kontroller, det

åtgärder. Personalen varnas också när en patient helt

fortfarande inom slutenvården förekommer incidenter

har tagits sig ur sängen.

som skulle kunna undvikas.
Vid fallolyckor kan personalen använda den Digitala
Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust

Vårdassistenten för att ”spela upp” en kort video

(“CWPT”) har använt sig av Oxehealths Digitala

av fallet, för att förstå hur patienten föll och för att
kontrollera om de slog i huvudet.
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Studiens omfattning och
forskningsmetodik
Manor Hospital är CWPT:s demensboende.

Incident- och undersökningsdata samlades in:

Det har två avdelningar med 12 bäddar, en för män
(Pembleton) och en för kvinnor (Stanley). Oxehealths

n	För att bedöma hur ofta fallolyckor inträffade

Digitala Vårdassistent monterades i 12 av rummen (50

samlades incidentdata från båda avdelningarna in

% av det totala antalet, i 6 rum på Pembleton och i 6

(för vilka endast hälften av rummen hade tekniken

rum på Stanley).

installerad) efter en 8-månadersperiod.
En baslinje fastställdes med hjälp av incidentdata

Den primära diagnosen för patienter som är inskrivna

från hela sjukhuset från januari 2017 till februari

på Manor Hospital är demens och nästan alla

2018.

patienterna anses ha en fallrisk. 50 % av fallolyckorna
på Manor Hospital sker i sovrummen och 70 %

n	För att utvärdera personalens uppfattning fyllde

inträffar på natten.1 2017 inträffade 84 fallolyckor i

avdelningspersonalen i enkäter och genomgick

sovrum på natten.2

videointervjuer under 8-månadersperioden, framför
allt i april, juli och oktober 2018 (n = 12-18 per

CWPT genomförde en klinisk studie för att

datainsamlingstillfälle).

utvärdera den Digitala Vårdassistentens effektivitet
i denna miljö. Personalen använde den Digitala
Vårdassistenten under nattskiftet (19.30 till 07.30).

n	För att utvärdera uppfattningen hos anhörigvårdare,
intervjuades sex anhörigvårdare (familjemedlemmar,
andra med rätt att lämna samtycke) individuellt.

Studien sponsrades på ledningsnivå av Tracey Wrench.
Den godkändes av Wales forskningsetikkommitté nr
5. Chefsforskare var Dr Kay Wright, chef för forskning
och innovation. Huvudforskare var Dr Alex Kakoullis,
psykiater specialiserad på äldre.
Patientsamtycke erhålls, om lämpligt, via samtycke
från t.ex. anhörigvårdare. Patientsamtycket var
högt: 88 % av patienterna (28 av 32 samtyckte,
medelålder 79) rekryterades till studien under
8-månadersperioden, många av familjemedlemmar å
deras vägnar.3
Tracey Wrench, chefssjuksköterska och operativ chef
Föreståndare, Coventry and Warwickshire Partnership NHS
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Patienter är säkrare
Fallolyckorna på natten har
minskat med 33 %

Fallolyckorna skadar patienterna
betydligt mindre

Fallolyckor under nattskiftet har minskat med 33 %

Svårighetsgraden för de kvarvarande fallolyckorna har

jämfört med samma 8-månadersperiod året innan.

minskat väsentligt. Fallolyckor i sovrum på natten ”utan
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skador” utgör nu 55 % av fallolyckorna (2018), jämfört

Fallolyckor i sovrum på nätterna5

med 31 % 2017. Medelsvåra fallolyckor - definierade

mar 17 - okt 17 och mar 18 - okt 18

som incidenter som leder till en måttlig ökning av
behandlingen, besök på akuten och eventuella
kirurgiska ingrepp - har minskat från 8 % till 2 %.6

80
MINSKING FALLOLYCKOR 33%

70

Fallolyckornas svårighetsgrad före och efter
Oxehealth

60

mar 17 – okt 17 jämfört med mar 18 – okt 18,

50
40

8%
8%

60%

se definition av skadenivåer i bilagan

Fallolyckor mars-okt 2017

30
Fallolyckor mars-okt 2018

20

8%
8%

Medelsvår
skada

2%

10

33%

42%

0
MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

60%

Före Oxehealth,
mars till oktober 1

Lindrig
skada

Observera att denna minskning av fallolyckor med

018

33 % uppnåddes trots att endast hälften av rummen
på avdelningarna övervakades med Oxehealthtekniken.
SEP

OKT

”Särskilt två av damerna som vi vårdade för
tillfället hade en lång historia av fallolyckor och

55%
31%
Före Oxehealth,
mars till oktober 17

Utan skada

79%

92%

Före Oxehealth,
mars till oktober 18

har därför varit en stor risk för avdelningen och

44%
”Svårighetsgraden
för fallolyckor och relaterade

naturligtvis även för dem själva. Att ha den [Digitala

skador har minskat enormt under nätterna. Jag

Vårdassistenten] i deras rum har varit mycket

tror
det beror på att vi
JULIkan ingripa tidigare.
OKTOBER Vi kan
APRIL

fördelaktigt. De är så ömtåliga. Även om de bara

exempelvis ta hand om patienter inom några sekunder

rör sig lite grann, riskerar de att ramla.” - Rachel

om de är desorienterade eller förvirrade så att de inte

Stinton, sjuksköterska, Pembleton.

halkar och faller.” - Linda Fitzpatrick, avdelningschef,

79%

92%

Stanley.

44%

Som ett resultat av detta har behovet av akuttjänster
APRIL

JULI

OKTOBER

p.g.a. fallolyckor minskat med 56 % sedan den
Digitala Vårdassistenten började användas.7
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31%

EP

8%
8%

Personalen tycker att systemet
gör patienter säkrare
Personalens uppfattning är positiv. 11 av 12 anställda

60%

instämmer eller instämmer helt i att tekniken har
hjälpt dem att identifiera när någon kan komma att
falla och direkt gjort det möjligt för dem att förhindra
en fallolycka.8

OKT

31%

Personalens svar på ”Det här systemet har
gjort det möjligt för mig att förhindra
fallolyckor”
(% instämmer/instämmer helt)

44%
JULI

Före Oxehealth,
mars till oktober 17

Medelsvår
skada

Lindrig
skada

Utan skada

Före Oxehealth,
mars till oktober 18

– Sandra Nyamariwata,
sjuksköterska, Pembleton

92%

79%

APRIL

”Jag tycker om
varningarna
när en patient
är nära kanten
2%
eller riskerar
att
42%
falla. Personalen
kan komma till
undsättning
55% och
förhindra fallet
från att inträffa.”

OKTOBER

Antal anställda i undersökningen, n = 12 till 18

Behovet av
akuttjänster p.g.a.
fallolyckor har
minskat med 56 %7

”Jag tycker om varningarna när en patient är nära
kanten eller riskerar att falla. Personalen kan komma
till undsättning och förhindra fallet från att inträffa.”
– Sandra Nyamariwata, sjuksköterska, Pembleton
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Bevittnande av fallolyckor har lett
till bättre vårdbeslut
Om en fallolycka inte bevittnas måste, enligt

Personal använder den Digitala Vårdassistenten

policy, neurologiska observationer göras under

proaktivt för att ta fram mer detaljerade

en 24-timmarsperiod efter fallet, oavsett om det

incidentrapporter och lära sig från incidenter i

finns bevis för att patienten faktiskt slog i huvudet.

tvärvetenskapliga gruppmöten. Detta ger stöd

Observationerna är påträngande för patienterna

åt en kultur som kontinuerligt vill förbättra

och tar tid för personalen att utföra (ca 2 timmar per

patientsäkerheten på avdelningarna. 75 % av

fallolycka). De är ändå skyldiga att sätta patienternas

personalen tyckte att systemet hjälpte dem att ta

säkerhet i första hand, i fall de skulle ha slagit i

fram mer detaljerade incidentrapporter.11
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huvudet när de föll.
I ett utdrag från en incidentrapport från
Bara 15 % av fallolyckorna orsakar slag mot huvud.

juli 2018 står det ”Personalen varnades av

80-85 % av fallen i sovrum ses inte av personalen.10

Oxehealth-systemet att patienten inte längre

Detta innebär att neurologiska observationer går att

befann sig i sängen. När personalen kollade

undvika i 85 % av de obevittnade fallen.

på [Oxehealth]-bildskärmen såg de att han
precis var på väg att resa sig från golvet”

Den Digitala Vårdassistenten gör att personal kan

och ”Patienten hade inga synliga skador.

”spela upp” ett fall, vilket gör att sjuksköterskor kan

Personalen såg videon av händelsen och den

vidta den allra lämpligaste åtgärden - och minska

visade att patienten suttit på sängkanten och

antalet neurologiska observationer.

sedan trillat ur, men att det inte verkade som
om han slagit i huvudet.”

“…om någon ramlar och vi inte ser det,
då måste vi behandla patienten som om

I ett annat utdrag från en incidentrapport

denne fått en allvarlig huvudskada. Vi måste

från augusti 2018 står det ”när vi tittade på

göra vissa observationer. [Med den Digitala

återuppspelningen verkar det som om patienten

Vårdassistenten] kan vi se om någon har

försökt nå sin rullator och trillat ur sängen.

ramlat och om de verkligen har slagit i

Personalen kunde se hur patienten snabbt satte sig

huvudet. Om vi behöver göra några ganska

upp igen.”

påträngande observationer efteråt eller om vi
kan behandla det som en normal fallolycka,
d.v.s. kontrollera att de är OK och sedan
hjälpa dem att lägga sig igen.”
Dr. Alex Kakoullis, psykiater specialiserad på
äldre, Pembleton.

8

Säkrare äldrevård

Personal och
anhörigvårdare
upplever större
trygghet och
sinnesfrid
Personalen tar till sig tekniken
och tycker att den förbättrar
patientvården
All personal uppgav att den Digitala Vårdassistenten
var enkel att använda och 67 % tyckte att den
generellt sätt gjorde jobbet enklare.
92 % av personalen som deltog i undersökningen
tyckte att den Digitala Vårdassistenten hjälpte dem att
ge bättre vård under natten och att den förbättrade
patientsäkerheten på avdelningen. 82 % angav
att de alltid skulle vilja ha den som stöd på natten.
Detta tydliggör hur viktig tekniken varit för att göra
personalen tryggare i sitt arbete och kunna ge säkrare
vård till patienter.

Från personalens kvalitativa
feedback är följande kommentarer
representativa:
”Nu kan jag inte tänka mig att inte ha systemet på
plats. Det får oss att känna oss tryggare och vi tycker

”Nu kan jag inte
tänka mig att
inte ha systemet
på plats. Det får
oss att känna
oss tryggare och
vi tycker att det
ger säkerhet till
patienterna.”
– Tracy Beechey,
biträdande
avdelningschef, Stanley

att det ger säkerhet till patienterna”, uppgav Tracy
Beechey, biträdande avdelningschef, Stanley.
Debra Barnes, ett vårdbiträde på Pembleton,
konstaterade att: “Om någon av mina
familjemedlemmar låg inne här och de sa att det här
systemet skulle användes så skulle jag säga ”perfekt”.
Jag skulle bli väldigt glad om de fanns eftersom det
är en extra uppsättning ögon och vi kan inte vara där
24/7 [och se efter patienterna].”
“Systemet är en del av vårt arbetslag… Det är vår 6:e
medarbetare under nattskiftet…det kan inte utföra själva
vården, men det kan ge dig mer tid [för praktisk vård].”
konstaterade Linda Fitzpatrick, avdelningschef, Stanley.
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Personal och
anhörigvårdare
upplever större
trygghet och
sinnesfrid
När han
tillfrågades
om vad han
tyckte bäst om
med systemet,
svarade en
anhörigvårdare
”jag känner
mig lugn av att
veta att min
mamma är väl
omhändertagen.”

Anhörigvårdare känner sig
lugnare när tekniken används
Alla anhörigvårdare tyckte att systemet gjorde
patienterna säkrare. Alla kände att systemet ”gjorde
dem lugnare” vad gäller patienternas säkerhet mellan
de periodiska kontrollerna. Av sex anhörigvårdare
tyckte fem att Oxehealth förbättrar vården för
patienterna på avdelningen.
Tre anhörigvårdare oroade sig för att deras
familjemedlem kunde råka ut för en incident utan
att personalen visste om det, och tre oroade sig för
att patienterna stördes av kontrollerna på natten när
de försökte sova. Detta illustrerar anhörigvårdares
dilemma: anhörigvårdare vill försäkra sig om att deras
nära och kära kontrolleras tillräckligt för att de ska
vara säkra, men de är också oroliga för hur mycket
kontrollerna stör patienternas sömn.
Fyra anhörigvårdare var överens om att Oxehealths
Digitala Vårdassistent ger patienterna större integritet
än dagens rutiner och att färre avbrott på natten kan
minska patienternas stress eller ångest.
När han tillfrågades om vad han tyckte bäst om
med systemet, svarade en anhörigvårdare ”jag
känner mig lugn av att veta att min mamma är väl
omhändertagen.”
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Kontinuerliga observationer
har minskat betydligt
Tid ägnad åt kontinuerliga observationer har minskat

Chris Fawson, chefen för akuttjänster förklarar ”Tekniken

med 71 % på Manor Hospital sedan den Digitala

har hjälpt och stöttat oss att utveckla personalens

Vårdassistenten började användas.12

självförtroende att hantera patientrisk”.

Det finns ett tydligt samband mellan installationen

Patienter som har råkat ut för en fallolycka kan uppvisa

av den Digitala Vårdassistenten och reduceringen av

beteendeförändringar som kan kräva kontinuerliga

antalet kontinuerliga observationer.

observationer. Data från studien tyder på att minskade
fallolyckor och därav följande patientskador, eller

Under undersökningsperioden på 8 månader var

rädsla för skador vid obevittnade fall, har lett till en

det minst en avdelning som inte registrerade några

markant minskning av behovet att utföra kontinuerliga

kontinuerliga observationer varje månad, och under

observationer.

en månad registrerade ingen av avdelningarna några
kontinuerliga observationer. Detta ska jämföras
med 8-månadersperioden före införandet av den
Digitala Vårdassistenten där antalet var en och noll
månader.13 Under perioden genomfördes inga viktiga
förändringar avseende styrningen av avdelningen,
verksamhetens riktlinjer, personalnivåer eller

”7 800 sparade
vårdtimmar varje år”

-kompetenser på avdelningarna, och avdelningarna
flyttades inte.

Antalet timmar ägnade åt kontinuerliga
observationer före och efter Oxehealth
Timmar per år

8%
-71%
11,070

8%
3,260

Före Oxehealth

Efter Oxehealth
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Främjar personalledd
tjänsteförbättring
Den här kliniska studien ger ett bra exempel på hur

Det här ramverket hjälper också CWPT att utöka

teknik på avdelningen kan främja reella förbättringar

användningen av den Digitala Vårdassistenten till

i patientsäkerhet och -upplevelse. När vi analyserar

andra områden på vårdenheten och man hoppas att

8-månadersperioden och samarbetet mellan CWPT

arbetet kan gynna andra NHS-organisationer som vill

och Oxehealth, verkar en rad organisatoriska faktorer

utnyttja tekniken, lockade av det underlag som samlats

ha bidragit till projektets framgång och lett fram till

in av CWPT.

dessa preliminära resultat.
För det första såg sjuksköterskor och vårdbiträden
snabbt teknologins fördelar för den vardagliga
patientvården. De fann även systemet intuitivt att
använda och var ivriga att införliva det i sitt arbete.
För det andra kunde ledningsgruppen utnyttja
befintliga styrnings- och forskningsprocesser för
att skapa en verksamhetsram som möjliggjorde för
personalen att använda och utveckla tekniken utan att
kompromissa med patientsäkerheten.
Slutligen skapade vårdenheten medvetet ett
projektledningsteam och en projektstyrningsram så
att projektet gradvis kunde utvecklas från en klinisk
studie till ett hållbart initiativ för tjänsteförbättring
om det skulle visa sig vara effektivt. Ramverket gör det
möjligt för vårdenheten att identifiera och genomföra
de förändringar inom styrningen, datahanteringen
och verksamhetsriktlinjerna som krävs för att nyttja
Oxehealth-tekniken på Manor Hospital.
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Slutsats
Bättre
kvalitet
inom
demensvården

Införandet av den Digitala

(för både dag- och nattskiftet). Att ge personalen

Vårdassistenten har minskat

möjlighet att granska fallen sparar ytterligare 120

antalet fallolyckor, förbättrat

timmars arbete per år.15

patientvårdens kvalitet och
patientupplevelsen under

Att minska de kontinuerliga observationerna

vistelsen på Manor Hospital.

innebär en tidsbesparing på 7 800 timmar per år

Personalens erfarenhet har

(för både dag- och nattskiftet), med en potentiell

förbättrats och anhörigvårdare känner sig lugnare för

kostnadsbesparing på 154 000 pund per år för hela

att deras familjemedlemmar är väl omhändertagna.

Manor Hospital (24 sängar). Detta är betydligt mer än
kostnaden för systemet.

Personalen tror att minskningen av fallolyckor beror
på att de kan ta sig till en riskpatient snabbare ibland även innan de har tagit sig ur sängen. Detta
gör att personalen kan vidta förebyggande åtgärder.

Stora
fördelar
för NHS

En enda bruten lårbenshals
kostar NHS ca 16 500 pund,
varav det mesta går till
akuttjänsteleverantörer p.g.a.

I värsta fall kommer det snabbt till olycksplatsen efter

akuta behandlingar och

fallet och kan ta hand om patientskador snabbare än

sjukhusvistelser.16 Att minska

de annars hade kunnat göra.

antalet akutbesök på Manor Hospital skulle kunna
spara upp till 99 000 pund per år.17

Under studiens gång har den Digitala Vårdassistenten
varnat personalen att en patient håller på att ta sig

Färre fall minskar trycket på hårt ansträngda

ur sängen i genomsnitt 48 sekunder innan patienten

ambulans- och akuttjänster, så väl som på

tagit sig ur sängen.

akutmottagningar, vilket frigör kapacitet i hela
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sjukvårdssystemet.
”Tidigare var vi beroende av att kontrollera
patienterna var 15:e minut och att lyssna. Nu har

Dessutom hoppas CWPT dela sina lärdomar och

vi fått ett extra varningssystem...Och mycket färre

uppmuntra andra demensboenden att använda deras

fallolyckor. Systemet hjälpte oss att minska risken

erfarenhet och underlag som utgångspunkt när de

eftersom vi kunde ta oss till patienten snabbare”

överväger att förbättra demensvården för inlagda

Ett
buisness
case
framträder

- Susan Jackson, vårdbiträde,

patienter.

Pembleton.
Tracey Wrench förklarar: ”Vi inser teknikens potential
Tekniken kan spara vårdtid och

att hjälpa oss att förbättra patientsäkerheten inom

pengar inom slutenvården för

NHS, men det är inte alltid enkelt att gå över till denna

demenspatienter.

nya teknik. Det arbete som vi för närvarande gör
kommer att möjliggöra för den här kliniska studien

Att hantera följderna av en fallolycka kostar vårdtid.

att utvecklas till en hållbar förbättrad tjänst, och jag

På Manor Hospital sparade varje förhindrad fallolycka

hoppas att den ger ett underlag och en grund för att

8,3 vårdtimmar. Att reducera fallolyckorna med 33

andra ”snabba efterföljare” också ska hänga på”.”

% motsvarar en tidsbesparing på 340 timmar per år
13
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Oxehealths programvarulösningar använder
säkra optiska sensorer som genererar varningar
och rapporter som kliniker, anhörigvårdare och
vårdnadshavare behöver och som smidigt förs in i
deras befintliga arbetsflöde. Oxehealth ger service åt
kunder på vårdhem, demensboenden, polisstationer,
fängelser och akutmottagningar.

Om CWPT
Oxehealth var den första gemensamma
Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust

avknoppningen från Oxford University Institute

erbjuder ett brett utbud av tjänster inom psykisk

of Biomedical Engineering och Oxford University

hälsa, inlärningssvårigheter och distriktssjukvård

Hospitals NHS Foundation Trust. Företaget grundades

för alla åldrar genom slutenvård, öppenvård och

2012 av professor Lionel Tarassneko, chefen för teknik

distriktssjukvård. Vårdenheten erbjuder också en rad

vid Oxford University.

specialisttjänster inom sjukvård till människor runt om
i Storbritannien.

Oxehealths mål är att öka patienternas säkerhet,
sekretess, värdighet och självständighet. Dess

Vårdenheten träffar nästan 5 000 patienter om året

tekniska design, integritets- och säkerhetspolicyer är

från ett upptagningsområde med en befolkning på

utformade för att leva upp till det löftet.

mer än en miljon människor.
Oxehealths affärs- och teknikprocesser har erhållit
ISO13485-certifiering och Cyber Essentials Plussäkerhetsackreditering. Oxehealths produkt för vitala
tecken är en europeisk medicinteknisk produkt av
Klass II(a).

Om Oxehealth
Innan den kommer kunden tillhanda, samarbetar
Oxehealths Digitala Vårdassistent ger kliniker,

Oxehealth med organisationer för att granska

anhörigvårdare och vårdnadshavare mer tid till

och formellt anta en detaljerad konsekvensanalys

praktisk vård där och när den behövs som bäst.

(DPIA), som beskriver hur data behandlas av den

Tekniken är en assistent för den tid du inte kan vara

personuppgiftsansvarige (organisationen) i enlighet

där, och ägnar uppmärksamhet åt varje rum.

med den allmänna dataskyddsförordningen och
Caldicott Guardians principer för den organisationen.

Om partnerskapet
CWPT och Oxehealth är fast beslutna att förbättra patientsäkerheten inom slutenvården på
psykiatriska kliniker. De arbetar tillsammans för att distribuera den Digitala Vårdassistenten till
psykiatriska intensivvårdsavdelningar (PICU), manliga akutmottagningar, kvinnliga akutmottagningar
och rehab-tjänster för att förbättra patientsäkerheten och -upplevelsen.
Tekniken finns idag i totalt 77 rum på hela vårdenheten.
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Definitioner
Medelsvår skada: Alla oväntade eller oavsiktliga

Lindrig skada: Alla oväntade eller oavsiktliga

incidenter som lett till en måttlig ökning av

incidenter som krävde extra observation eller mindre

behandlingen, eventuellt kirurgiskt ingrepp,

behandling och orsakade minimal skada för en eller

avbrytande av behandling eller flytt till annat område,

flera patienter.

och som orsakade betydliga men inte permanenta
skador hos en eller flera patienter.

Utan skada: Alla patientsäkerhetsincidenter som
inträffade och som inte resulterade i några skador för
en eller flera patienter.

Fotnoter
1

Analys av fallolyckor på CWPT, januari 2017 till oktober 2018

11

2

Analys av fallolyckor på CWPT, januari 2017 till oktober 2018

12

Totalt 32 anhörigvårdare har ombetts att lämna samtycke å
patienterna vägnar, 28 samtyckte och 4 avböjde

3

4

Analys av fallolyckor på CWPT, januari 2017 till oktober 2018

5

Analys av fallolyckor på CWPT, januari 2017 till oktober 2018

6

Analys av fallolyckor på CWPT, mars 2017 till oktober 2018

Analys av fallolyckor – fallolyckor på natten i sovrum som ledde till
att patienten behövde uppsöka akuten, januari 17 till oktober 18.
Vi inkluderade inte incidenter där sjukvårdare kom med ambulans
och patienten inte togs med till akuten (vilket skulle innebära en
ytterligare fördel för hela NHS-systemet).

7

8

Antal anställda i undersökningen, n = 12 till 18

CWPT:s policy för förebyggande av fall inom slutenvården och
personaldiskussion

9

Analys av fallolyckor på CWPT, januari 2017 till oktober 2018
Antagandet har gjorts genom att beräkna antalet slag mot huvudet
i bevittnade fallolyckor i sovrum

10

Antal anställda i undersökningen, n = 12 till 18

Manors tid ägnad åt kontinuerliga observationer (1 till 1 eller 2
till 1 observationer) för perioder som inkluderar nattetid (d.v.s. inte
bara kontinuerliga observationer under dagtid har tagits med i
analysen)
En 8-månaders baslinje före införandet av den Digitala
Vårdassistenten har använts istället för en 12-månadersperiod
eftersom verksamhetsförändringar genomfördes i början av
första kvartalet 2017 som ledde till en minskning av kontinuerliga
observationer. Effekterna av dessa förändringar hade planat ut till
juni 2017.

13

Oxehealths-plattformsdata, som analyserat 259 incidenter där
Manor Hospital-patienter tar sig upp ur sängen på natten.

14

Vid antagandet att neurologiska observationer tar 2 timmar av
personalens tid under en 24-timmarsperiod

15

16

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740562/

Analys av fallolyckor på CWPT, januari 2017 till oktober 2018 56
% minskning av akuttjänster motsvarar 6 färre besök på akuten per
år för Manor Hospital.
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