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Metodologia AMFE
• La metodologia AMFE (Anàlisi Modal
d’Errades i efectes) és un mètode d’anàlisi per
avaluar dissenys, processos o serveis de forma
estructurada i sistemàtica, amb el propòsit
d’identificar i prevenir les possibles errades,
avaluant la seva probabilitat d’aparició,
possibilitat de detecció dels possibles efectes i
la seva gravetat, així com les seves causes.

Objectius AMFE
• Satisfer al client
• Treballar per la prevenció
• Identificar els modes d’errades que tenen
conseqüències importants respecte a diferents criteris:
disponibilitat, seguretat,...
• Precisar per cada mode d’errada els mitjans i
procediments de detecció.
• Adoptar accions correctores i/o preventives, de forma
que es suprimeixin les causes d’errada del producte, en
disseny o procés.
• Valorar l’eficàcia de les accions preses i ajudar a
documentar el procés.

Tipus d’AMFE
• AMFE de disseny: pel disseny de nous
processos, serveis, ...
• AMFE de procés: per millorar els dissenys,
processos o serveis establerts.
• AMFE funcional o Black Box: per analitzar els
equips o les funcions dels components.

Millora de la cumplimentació de la
gràfica a la unitat de crítics segons la
metodologia AMFE

Metodologia AMFE
1. Seleccionar el procés de risc
2. Creació de l’equip de treball
3. Fer un diagrama del procés
4. Fer un anàlisi de risc
5. Definir accions de millora i mesures de resultat
6. Definir responsabilitats
7. Mesura de resultats
8. Analitzar i avaluar de nou el procés

Metodologia AMFE
1. Seleccionar el procés de risc
2. Creació de l’equip de treball
3. Fer un diagrama del procés
4. Fer un anàlisi de risc
5. Definir accions de millora i mesures de resultat
6. Definir responsabilitats
7. Mesura de resultats
8. Analitzar i avaluar de nou el procés

Incidències recollides pels
estudiants
•Dia 1: N=10/ 5 errors detectats
–Errors de medicació: de dosis reduïda que es transcriu a la gràfica, medicament parat que
torna a sortir.
–Falta afegir a la gràfica un drenatge.
–Sonda vesical no indica el dia que es va posar.
•Dia 2: N=12/ 4 errors
–Errors de medicació: de dosis reduïda que es transcriu a la gràfica, medicament parat que
torna a sortir.
•Dia 3: N=9/ 2 errors
–Errors medicació: dosis i el nom medicament amb sigles “MPD”
•Dia 4: N=10/ 1 error
–Error medicació, medicaments afegits a mà, no surten a la gràfica posterior
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Grup de seguretat del pacient crític
•05-02-2018: Inici del grup de seguretat del
pacient de l’àmbit de crítics.
•Objectius principals:
–Analitzar els incidents i/o esdeveniments
adversos succeïts a l’àmbit de crítics.
–Posar en marxa les accions de millora
derivades de l’anàlisi dels mateixos.
–Potenciar la cultura de seguretat en l’àmbit
de crítics
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DIAGRAMACIÓ
PASSOS DEL PROCÉS
1. Cumplimentació de la
primera gràfica (ingrés)
2. Cumplimentació gràfica de
seguiment per medicina de
pacients ingressat
3. Cumplimentació gràfica de
seguiment per infermeria de
pacients ingressat
4. Cumplimentació gràfica
durant inestabilitat del
pacient, modificacions
qualsevol hora del dia i tant
per medicina com per
infermeria

DIAGRAMA DE FLUX
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TAULA D'ANÀLISI DE RISCOS
PROCÉS: Cumplimentació de la gràfica de la unitat de crítics
MEMBRES DE L'EQUIP:
Sra. Rosa Jam
Dra. Guia
Sra. Buscarons
Sra. Hernández
Dra. Navarro
Sra. Partera
Sra. Hernández (Convidada)

ÍNDEX DE DETECCIÓ
(errada)
Baix
Ocasional
Moderada
Alta

9-10
7-8
5-6
1-4

DATA: 28/04/2018
ÍNDEX D'APARICIÓ
(errada)
Freqüent
Ocasional
Infreqüent
Remot

9-10
7-8
5-6
1-4

PASSOS DEL PROCÉS

POSSIBLES ERRADES

POSSIBLES EFECTES

Cumplimentació de la primera
gràfica (ingrés)

Ordres verbals que originen falta
de registre
Registres erronis durant la
situació d’urgència
Errors de prescripció i/o
transcripció del metge
Errors de cumplimentació cures
d’infermeria
Es cumplimenta una gràfica per
cada dia festiu (acumulatives), no
modificació dels canvis.
Adhesiu de prescripció en la
gràfica equivocada
Tractaments i/o cures en la
gràfica del pacient equivocat
No cumplimentació de la gràfica
següent
Manca de comunicació metgeinfermera

Omissió, excés i/o error de
tractament i/o cures.
Omissió, excés i/o error de
tractament i/o cures.
Omissió i/o error de tractament i/o
cures (identificació, medicació,...)
Omissió i/o error de cures

Cumplimentació gràfica de
seguiment (ingressats)

Cumplimentació gràfica durant
inestabilitat del pacient,
modificacions qualsevol hora
del dia

Omissió i/o error de tractament i/o
cures (identificació, medicació,...)
Errors de medicació i identificació
Omissió i/o error de tractament i/o
cures (identificació, medicació,...)
Omissió i/o error de tractament i/o
cures (identificació, medicació,...)
Omissió i/o error de tractament i/o
cures (identificació, medicació,...)

FULL Nº: 1
ÍNDEX DE GRAVETAT
(efecte)
Catastròfic
Major
Moderat
Menor

9-10
5-8
3-4
1-2

PUNTUACIÓ
ID

IA

IG

IPR

7

9

1

63

5

9

3

135

5

9

4

180

5

9

3

135

5

9

4

180

6

5

8

240

6

9

3

162

5

9

4

180

5

9

3

135

4. Fer l’anàlisi de riscos

Descuit, lapsus.
Falta de sistematització del
procediment.

Sobrecàrrega de treball.
Cumplimentació acumulativa
(cap de setmana, festius).
Manca de revisió/comprovació,
infermeria torn nit.

Fatiga guàrdies (torn nit).

Adhesiu de
prescripció en la
gràfica
equivocada

Manca de suport informàtic.
Prescripció “manual”.

4. Fer l’anàlisi de riscos

Descuit, lapsus.
Falta de sistematització del
procediment.

Sobrecàrrega de treball.
Manca de revisió/comprovació,
infermeria torn nit.
Manca de revisió/comprovació
tots els torns
No
cumplimentació
gràfica del dia
següent (festius
– caps de
setmana)

Cumplimentació manual.

4. Fer l’anàlisi de riscos

Descuit, lapsus.
Fatiga mental / sobrecarrega.
Multitasques, problemes de
concentració.

Il·legibilitat.
Manca revisió torn nit.
Manca revisió/checking.

Transcripció manual.

Error en la
prescripció i/o
transcripció
mèdica
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TAULA D'ANÀLISI D'ACCIONS DE MILLORA
PAS DEL PROCÉS: Cumplimentació gràfica de
DATA: 22-05-2018
seguiment
ERRADA : Adhesiu de prescripció en la gràfica equivocada
CAUSES
Falta de
sistematització en el
procediment de
cumplimentació de la
gràfica de seguiment.
Fatiga guàrdies (torn
nit)
Cumplimentació
acumulativa de
gràfiques (cap de
setmana/festius)
Manca de
revisió/comprovació
infermeria del torn
de nit

ACCIÓ DE MILLORA

FULL n º:
1

Eficàcia

Cost
(invers)

Factibilitat

Acceptació

PUNTUACIÓ
TOTAL

Comprovació conjunta metge-infermeria, junt amb
els objectius diaris del pacient.
Afegir noms i cognoms en els adhesius

4

4

5

2

160

3

5

5

5

375

Difondre el procediment identificació activa pacients

3

2

4

4

96

1

1

5

5

25

5

1

3

5

75

5

5

5

2

250

Incorporació un nou adjunt a la guàrdia nocturna +
personal d’infermeria
Informatització de les gràfiques del pacient crític

Verificació de la gràfica del torn de nit, sempre
després d’assegurar que tenim la prescripció
definitiva i sempre a peu de llit.
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DATA: 22-05-2018
PAS DEL PROCÉS: Cumplimentació gràfica de
seguiment odurant inestabilitat del pacient,
modificacions qualsevol hora del dia
ERRADA : No cumplimentació gràfica del dia següent (festius – caps de setmana)
CAUSES
Falta de
sistematització en el
procediment de
cumplimentació de la
gràfica de seguiment.
Cumplimentació
acumulativa i manual
de gràfiques (cap de
setmana/festius)
Manca de
revisió/comprovació
infermeria del torn
de nit.
Manca de
revisió/comprovació
individual
d’infermeria i
conjunta amb l’equip
mèdic

ACCIÓ DE MILLORA
Comprovació conjunta metge-infermeria de la
gràfica del dia següent, junt amb els objectius diaris
del pacient
Introduir canvi de color si la medicació/cura
(vermell) s’atura o s'introdueix una nova (verd)
Informatització de les gràfiques del pacient crític

Verificació de la gràfica del torn de nit, sempre
després d’assegurar que tenim la prescripció
definitiva i sempre a peu de llit.
Comprovació de la gràfica de pacient en cada torn en
la primera pressa de constants i conjuntament amb
els objectius diaris (T. Mati) / pase de guàrdia (T
tarda, i nit)

FULL n º:
2

Eficàcia

Cost
(invers)

Factibilitat

Acceptació

PUNTUACIÓ
TOTAL

4

4

5

2

160

4

5

5

5

500

5

1

3

5

75

5

5

5

2

250

5

5

5

3

375

TAULA D'ANÀLISI D'ACCIONS DE MILLORA
PAS DEL PROCÉS: Cumplimentació gràfica de
DATA: 22-05-2018
seguiment
ERRADA : Error en la prescripció i/o transcripció mèdica
CAUSES
Manca de
revisió/comprovació
infermeria del torn
de nit.
Manca de
revisió/comprovació
individual
d’infermeria i
conjunta amb l’equip
mèdic
Procediment manual

ACCIÓ DE MILLORA
Verificació de la gràfica del torn de nit, sempre
després d’assegurar que tenim la prescripció
definitiva i sempre a peu de llit.
Comprovació de la gràfica de pacient en cada torn en
la primera pressa de constants i conjuntament amb
els objectius diaris (T. Mati) / pase de guàrdia (T
tarda, i nit)
Pase de vista multidisciplinar conjunta a mig mati
Informatització de les gràfiques del pacient crític

FULL n º:
3

Eficàcia

Cost
(invers)

Factibilitat

Acceptació

PUNTUACIÓ
TOTAL

5

5

5

2

250

5

5

5

3

375

5

5

5

3

375

5

1

3

5

75
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7. Mesura de resultats
8. Analitzar i avaluar de nou el procés

6. Definir responsabilitats
CRONOGRAMA I PLA DE TREBALL
ACCIÓ DE MILLORA: Introduir canvi de color si la medicació/cura (vermell) s’atura o s'introdueix una nova (verd)
RESPONSABLE GENERAL: Sra. Jam
CRONOGRAMA 2018 - 2019
ACTIVITATS
RESPONSABLES 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1. Adquisició de bolígrafs de 4 colors.
Sra. Jam
2. Informació i difusió a tots els professionals
Sra. Jam

08

09

10

ACCIÓ DE MILLORA: Afegir noms i cognoms en els adhesius de prescripció mèdica
RESPONSABLE GENERAL: Dra. Fortià
CRONOGRAMA 2018 - 2019
ACTIVITATS
RESPONSABLES 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1. Sol·licitud a informàtica
Dra. Fortià
2. Informació i difusió a tots els professionals
Dra. Fortià

08

09

10

ACCIÓ DE MILLORA: Incorporar en el full d’objectius diaris del pacient la verificació conjunta (metge/metgessa i infermer/a) de
la prescripció / transcripció farmacològica de la gràfica clínica (T. Mati)
RESPONSABLE GENERAL: Dra. Guia
CRONOGRAMA 2018 - 2019
ACTIVITATS
RESPONSABLES 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1. Informació i difusió a tots els torns en
Sra. Jam / Dra.
sessions conjuntes
Fortià
2. Controls periòdics de gràfiques aleatòries
Dra. Guia
(calendari)
3. Controls observacionals de les reunions
Sra. Jam / Dra.
conjuntes medicina-infermeria, feed-back
Fortià

6. Definir responsabilitats
CRONOGRAMA I PLA DE TREBALL
ACCIÓ DE MILLORA: ACCIÓ DE MILLORA: Pase de vista multidisciplinar conjunta a mig mati
RESPONSABLE GENERAL: Dra. Fortià
CRONOGRAMA 2018 - 2019
ACTIVITATS
RESPONSABLES 11 12 01 02 03 04 05 06 07
1. Informació i difusió a tots els professionals
Dra. Fortià
2. Controls observacionals
Dra. Fortià

08

09

ACCIÓ DE MILLORA: Verificació de la gràfica del torn de nit, sempre després d’assegurar que tenim la prescripció definitiva i
sempre a peu de llit.
RESPONSABLE GENERAL: Sra. Jam
CRONOGRAMA 2018 - 2019
ACTIVITATS
RESPONSABLES 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1. Informació i difusió a tots els professionals
Sra. Jam
2. Controls observacionals
Sra. Jam

10

10
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