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Inledning 
Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 
 
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 
målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 
identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet: Engagerad ledning och 
tydlig styrning, en god säkerhetskultur, adekvat kunskap och kompetens och patienten som 
medskapare. Dessutom har fem nationella fokusområden valts ut vilka ligger som grund för 
innehållet i mallen för patientsäkerhetsberättelsen (se även i figur): 
 

 Öka kunskap om inträffade vårdskador 

 Tillförlitliga och säkre system och processer 

 Säker vård här och nu 

 Stärka analys, lärande och utveckling 

 Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 
 

 
 
 
 
 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–
2024” 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den 
nationella samverkansgruppen (NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 
Ge en mycket kort sammanfattning av de tre viktigaste förbättringsåtgärder som genomförts 2021 
och dess resultat inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet. 
 

 Revidering av  kvalitetsmarkörer för koloskopier i journal för lokal kvalitetssäkring. Man kan 

då se hur många koloskopier som är komplett genomförda samt hur många polyper  som 

upptäckts. Data följs av MLA för endskopieneheten. 

 Rondförstärkning helger vilket har lett till att flödet på avdelningen kan upprätthållas bättre 

på helger.  

 Preoperativa telefonsamtal för urologipatienter. Patienterna blir uppringda av operatör ca 1 

vecka innan operation för att stämma av aktuellt hälsostatus samt gå igenom läkemedelslista. 

 

 
Sammanfatta i punktform era viktigaste prioriterade områden för nästkommande år. 

 Komma igång och ifatt med elektiv kirurgi 

 Säkerställa kompetens inom endoskopisk verksamhet 

 Komma igång med våra tvärprofessionella förbättringsarbeten exempelvis inom ledplastik 

och ERAS 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

Övergripande mål och strategier 

Beskriv: 

 VO:s mål och strategier gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

införda i verksamhetsplan och/eller styrkort samt hur dessa följs upp. 

 

 

 
 
Verksamhetsplan för 2022 har tagits fram tillsammans med medarbetare inom hela VO:t. Ett 
övergripande styrkort samt styrkort inom respektive specialitet  (kirurgi, ortopedi samt urologi) har 
tagits fram med förhoppningen att styrkortet ska kännas som en viktig och naturlig del i det dagliga 
arbetet.  
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Organisation och ansvar 

Beskriv: 

 kort roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkontroll av kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet inom VO:t.  

Verksamhetschef    Åsa Elfving 

Verksamhetsutvecklare   Cecilia Törnblom 

Specialitetsansvarig Kirurgi   Rozh Noel 

Specialitetsansvarig Ortopedi   Erik Lind 

Specialitetsansvarig Urologi   Christoffer Lundqvist 

Chefsjuksköterska KOU- och endoskopimottagningen Tina Pettersson  

Verksamhetschef ytterst ansvarig. Verksamhetsutvecklare samlar in och återkopplar resultat 

till respektive specialitetsansvarig läkare som i sin tur lyfter det som fungerar eller inte 

fungerar till sina kollegor.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
Beskriv: 
Hur och inom vilka processer och områden som VO:t samarbetar med andra* i syfte att 
förebygga att patienter drabbas av vårdskador. *inom eller utom det egna VO:t, även externa 
samarbetspartners.  
 
Inom alla områden inom VO:t där patienter drabbas av vårdskada och utredning föreligger så 
bjuds både interna (andra VO:n) samt externa aktörer (tex vårdcentraler) in till så kallade 
M&M konferenser (Morbidity and Mortality). Respektive aktör förbereder sin del av 
händelsen och efter gemensam diskussion tas förslag på systemlösningar fram för att 
förhindra att händelsen återupprepas sig. 
De Händelseanalyser som görs på VO:t görs nästan alltid i samarbete med andra VO:n. 

 

(Informationssäkerhet) 
Ingår i STS-bilaga. Text inhämtas av PSK  

 

Strålskydd 
Genomgången praktisk  strålskyddsutbildning våren 2021 för de medarbetare som utsätts för 
högst ”andel” strålning vid genomlysning på operation samt teoretisk utbildning hösten 
2021.  För mer utförlig info hänvisas till  Röntgens strålskyddsbokslut. 

 

 

En god säkerhetskultur  

Beskriv: 

 hur VO:t arbetar för att säkerhetskulturen ska genomsyra alla delar av 

vården, främja öppen kommunikation i det dagliga arbetet kring 

identifierade risker samt skapa tid för lärande och reflektion.  

Uppmanar att göra DISA-utbildning: nu 66 %. M&M (se ovan). 

 hur resultaten från Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE) sprids och kommuniceras och 

följs upp. 

Resultaten delgavs medarbetare på APT och därefter fick varje specialitetsgrupp samt 

mottagningen jobba med att ta fram egna förslag på handlingsplaner för att öka HSE. 
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 hur VO:t arbetar med frågor som berör patientsäkerhet och arbetsmiljö utifrån aspekten att 

de hänger ihop och påverkar varandra.  

Aktivt uppmanar medarbetare att skriva både vård- och 

arbetsmiljöavvikelser och jobbar sedan med att återkoppla till 

medarbetarna enskilt eller på gruppnivå efter behov. Där avvikelserna är 

av allvarligare art görs Händelseanalyser. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 

Beskriv: 

 hur yrkeskompetens och kunskap om kvalitet och patientsäkerhet kan 

säkerställas genom kompetensutveckling och fortbildning för chefer och 

medarbetare inom VO:t.  

ST-utbildning inom kvalitet/patientsäkerhet samt förbättringskunskap 

genomfördes hösten 2021 på KTC. ST-läkare deltar aktivt i arbetet med händelseanalyser 

 hur säker bemanning och schemaläggning kan tillämpas utifrån kunskap om medarbetarnas 

erfarenhet och kompetens.  

Schemaläggare och verksamhetschef har ett nära samarbete vid schemaläggning och utgår 

från medarbetarnas erfarenhet och kompetens bäst kan möta verksamhetens behov  samt 

schemamässigt försöker säkerställa att de enskilda medarbetarnas behov av 

kompetensutveckling och stöd i den dagliga verksamheten.  

 hur VO:t arbetar för att skapa systemförståelse och kunskap om förbättrings- och 

implementeringsarbete. 

Innan pandemin hade vi några tvärprofessionella förbättringsarbeten igång där vi arbetade 

med PDSA hjul och vedertagna förbättringsteorier. Tyvärr har dessa varit pausade under 

lång tid så omtag behövs. 

Under året har inget implementeringsarbete genomförts.  

 

Patienten som medskapare  

Beskriv: 

 hur patienterna görs delaktiga i den egna vården 

Regelbundna enkäter på Endoskopi- samt KOU mottagningen där även möjlighet till fritext 

samt kontakt med VO:t  finns för att utveckla vården för våra patienter.  

Nationell patientenkät. 

 hur patient och närståendes synpunkter och klagomål tas tillvara 

Via de regelbundna enkäterna, 1177, direkt kontakt med verksamhetschef, PaN och IVO. 

 hur patient- och närståendemedverkan sker i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 

Patienter samt anhöriga har bidragit i arbetet med händelseanalyser som de haft en 

anknytning till. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD  
 
Beskriv strategier, mål och koppla till vilken egenkontroll för ökad 
patientsäkerhet som genomförts under året inom de fem nationella 
fokusområdena (enligt nedan). Till hjälp kan följande fyra steg användas:  
 

1. Identifiering 

Beskriv resultatet inom de områden som identifierats och 

följs (visa gärna diagram).  

VO KOU har ett flertal egenkontroller under respektive specialitet samt 

övergripande för VO:t. Vi väljer här att presentera en av våra egenkontroller som dessutom är en 

sjukhusgemensam kvalitetsindikator, akuta höftoperationer inom 24 h. 

 
2. Analys 

Beskriv analys av resultat inom området, till exempel orsaker till förändring i 

resultatet eller koppling till patientsäkerhetsrisker. 

Vi följer upp målet månadsvis och en överläkare inom ortopedi går igenom de fall som inte 

blivit opererade inom 24 h. Vid genomgång av de patienter som fått vänta i mer än 24 h ses 3 

huvudskäl till att vi inte klarat målet: 

1, De som vi hade klarat av om vi prioriterat operationsprogrammet annorlunda. 

2, De som fått vänta på grund av kapacitetsskäl. 

3, De som fått vänta på grund av medicinska skäl. 

 

3. Åtgärder 

Beskriv åtgärder med koppling till identifierat område, till exempel aktiviteter 

eller förändringar i struktur eller organisation. 

Åtgärdsförslag; 

1, Här behöver vi fokusera bl.a. på schemaläggningen för att säkerställa att rätt kompetens 

finns på plats för att kunna operera denna patientgrupp inom 24 timmar.  

2, Genomlysning över hur operationslagen är fördelade akut kontra elektivt. Har vi rätt 

kapacitet på operation för att handlägga vårt upptagningsområde? 

3, Fortsätta test att ta emot höftfrakturpatienter som larmpatienter på akuten, revidera 

rutindokument antikoagulation fortlöpande.   

Viktigt att alla involverade i höftfrakurkedjan medvetandegörs om att patienten bör opereras 

inom 24 h. Detta kan man göra exempelvis genom regelbundna möten. Ytterligare ett 

förbättringsförslag är att låta den operatör som utför en höftfrakturoperation där patienten 

väntat mer än 24 h få i uppgift att kort redogöra för vad fördröjningen berodde på. 

 

4. Uppföljning av åtgärd 

Beskriv hur ni följt upp och återkopplat vidtagna åtgärder inom identifierat 

område.  

Överläkare som gjort genomlysning återkopplar den till sina kollegor på ett läkarmöte  

Beskriv hur kunskap och lärande har spridits till verksamheter och/eller ledning.  

Utvärdering hos akuten och röntgen av de två testperioderna har skett med dålig 
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svarsfrekvens. Det som framkommit är att det är lång väntan för patienter att få blockad. 

Omhändertagandet av höftfrakturpatienter upplevs dock effektivare med start på 

akutrummet.  

Vi har en tvärprofessionell grupp som tyvärr mer eller mindre varit pausad under 2020 och 

2021 på grund av pandemin. Vi har som mål att starta upp gruppen med regelbundna möten 

för att jobba med de tre ovan nämnda punkterna.  

 

  

Öka kunskap om inträffade vårdskador 

Har vården varit säker?  
Beskriv: 

 hur händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 

utreds och följs upp.  

Vi jobbar aktivt med vårdavvikelser som inkommer i HändelseVis. Vid 

allvarligare händelser utförs händelseanalys eller intern utredning. 

 antal händelser som utretts under året, och hur många som bedömts som allvarliga, anmält 

enligt Lex Maria (i tabell) 

Tre Lex Maria-anmälningar har skickats in från VO:t under 2021. 

 viktiga åtgärder som har genomförts och riskområden som identifierats samt hur de har 

följts upp. 

Ett exempel är Avstängda pyeliter där två avvikelser inkommit. Möte sammankallades med 

specilialitetsansvarig urolog samt radiolog som i samråd skapade dialog och rutindokument 

om handläggande av patienter med avstängd pyelit.  

 
Tillförlitliga och säkra system och processer  

Hur tillförlitliga är arbetsprocesser och system?  
Beskriv: 

 de viktigaste arbetsprocesser och system inom VO:t som påverkar 

kvalitet och patientsäkerhet*. 

HändelseVis, kvalitetsregister samt sjukhusgemensamma och 

sjukhusspecifika kvalitetsindikatorer 

 Redovisa arbetsprocesser och system i mall (bilaga 1.). Använd 

färgsättning: Grön (fungerar), gul (arbete pågår, inga hinder) samt röd (pågår med hinder, ej 

påbörjat) 

 För röda områden, kommentera även med åtgärdsplan 

 

* till exempel basala hygienrutiner och klädregler (BHK), riskbedömningar, tillämpning av 

NEWS2/NEWS-O, rondchecklista, beslut livsuppehållande behandling, 

antibiotikaanvändning med flera. 
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Säker vård här och nu  

Är vården säker idag?  
Beskriv: 

 identifierade riskområden för vårdskador inom VO:t, till exempel 

fallskador, trycksår, VRI, utlokaliserade patienter, läkemedel. 

Vårdplatsbrist gör att vårdtiden pressas ner. Vi följer samt analyserar  de 

återinläggningar som sker inom 30 dagar av våra patienter inom respektive 

specialitet för att se om återinläggningar blir en konsekvens av kortare 

medelvårdtider. 

Brist på operationsutrymme samt  underbemanning leder till en etisk stress hos medarbetare.  

Pandemin har trängt ut den elektiva vården vilket leder till stora tillgänglighetsproblem där vi 

troligtvis inte har sett vilka konsekvenser det leder till än. Som exempel kan nämnas 

gallpatienter som enligt evidens bör opereras direkt vid insjuknande. Dessa blir uppsatta på 

väntelista för elektiv operation och i väntan på operation insjuknar de ånyo så akut operation 

krävs. 

 

 där det är möjligt, redovisa utveckling av resultat över tid, t ex prevalens. 

 

Tillgänglighet till nybesök till läkare per 211231, medicinsk och patientvaldväntan 

borträknade. 

 

Mottagning Andel < 30 
dagar 2020 

Andel < 30 
dagar 
2021 

Andel < 90 
dagar 
2020 

Andel < 90 
dagar 
2021 

Kirurgmottagning 7 1 % 43  % Finns ej 
redov isat 

97  % 

Ortopedimottagning 7 0 % 7 4 % Finns ej 
redov isat 

99 % 

Urologimottagning 36 % 49 % Finns ej 
redov isat 

91  % 

 

Tillgänglig till behandling (operation till läkare) 211231, medicinsk och patientvaldväntan 
borträknad. 

Mottagning/operation Andel <90 dagar 
2020 

Andel <90 dagar 
2021 

Kirurgi 7 3  % 52 % 

Ortopedi 57  % 7 2 % 

Urologi 55 % 44 % 
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Medelvårdtid (i dagar) slutenvård  

Specialitet 2019 2020 Återinläggningar 
inom 30 dagar 
>80 år 2020 

2021 Återinläggningar 
inom 30 dagar 
>80 år 2021 

Kirurgi 3,2 2.7 11,2 % 3,0 10,7 % 

Ortopedi 3,6 3,0 6,6 % 3,0 7,7 % 

Urologi 2,1 2,5 11,9 % 2,3 13 % 

 

Riskhantering  

Beskriv hur ni arbetar med att minimera riskerna/förbättra resultaten inom identifierade områden. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

I vilken mån förbättras system och arbetssätt utifrån tillgänglig 
information? 

Avvikelser Lite samma som god säkerhetskultur hänvisa tillbaks om 
det behövs var tycker vi att det hör bäst hemma, beskriv på ett ställe 
och hänvisa tillbaks. Beskriv hur här och kanske skriv i 
Beskriv: 

 hur VO:t arbetar för att personalen ska rapportera risker för vårdskador 

samt händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada.  

Se text under god säkerhetskultur 

 antal rapporterade vårdavvikelser (i tabell, se nedan) 

exempel på förbättringar som genomförts med anledning av rapporterad avvikelse.  

En vårdavvikelse skrevs av en  läkare inom VO:t gällande samarbete mellan flera olika 

verksamhetsområden på sjukhuset samt kontakten med psykiatrin. 

De olika verksamhetsområdena, chefläkare samt deltagare från psykiatrin träffades i ett 

gemensamt M&M och diskuterat fallet (man med GI-blödning samt psykiatrisk anamnes). 

Bristande psykiatrisk konsultation på helger samt på akuten har signalerats under en längre 

period och detta gemensamma M&M har lett till ett nytt uppföljande möte för att stärka 

samarbetet mellan akutsomatiken och psykiatrin.  
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Klagomål och synpunkter 

Beskriv: 

 hur klagomål och synpunkter som kommer till VO:t via 1177, patientvägledare, LÖF, PaN, 

IVO, NPE eller på annat sätt, sammanställs och analyseras.  

De flesta klagomålen besvaras omgående av berörd läkare och verksamhetschef. Vi har ingen 

samlad bild över de klagomål som kommer in från de olika kanalerna men de hanteras var 

för sig. 

 antal inkomna klagomål och synpunkter från Patientnämnden (i tabell) 

 
 

En het Ärende
n  t otalt 

Ad ministrati
v  h antering 

Dokumentatio
n  o ch 
sekretess 

Ekonom
i 

Kommunikatio
n  

Resulta
t  

Tillgänglighe
t  

Vård och 
b ehandlin
g 

Vård 
an svar o 
o rganisatio
n  

Klagomå
l t otalt 

Kirurgi 10    4 4 2 8  18 
Ortope

di 

6 1  1 1 3  3  9 

Urologi 2    2 1 1 1  5 

           

To talt 
VO KOU 

1 8  1   1  7  8  3  1 2   3 2  

 
 

DATA FRÅN LÖF (Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag)  

Anmälningsår Antal anmälda Ersatta Ej ersatta Under 
handläggning 

2018 53 25 28 0 
2019 44 21 23 0 
2020 40 18 22 0 
2021 47 12 22 13 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 exempel på förbättringar som genomförts.  

De flesta klagomål bottnar i att patienten inte förstått den vård de fått/erbjudits. Vi behöver 

lägga fokus på att arbeta med kommunikation, patientinformation och patientdelaktighet i 

vården för att bli bättre på att förklara den vård vi kan erbjuda våra patienter.  
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Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Kommer ni att arbeta patientsäkert i framtiden? 
Beskriv: 

på vilket sätt VO:t arbetar för att bibehålla patientsäkerheten även 

under kortvarigt förändrade förhållanden, exempelvis längre 

strömavbrott/IT-störning eller allvarlig sjukdom med luftburen smitta.  

Patientsäkerheten ligger oss varmt om hjärtat och vid nya oförutsatta 

händelser är VO:t snabbfotat att ställa om för att hitta patientsäkra 

arbetssätt. Medarbetarna på VO:t  är bra på att förända och använda sin kompetens på så bra 

sätt som möjligt. Ett exempel är att de hjälpt till mycket på andra verksamhetsområden som 

haft en tuffare arbetsbelastning under pandemivågorna. I och med inblicken i andra 

verksamhetsområden har en större förståelse för andra patientflöden tillkommit. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Utifrån analys av året som gått – reflektera över kommande utmaningar. Ange VO:s mål, strategier, 
planerade åtgärder och aktiviteter samt vilken egenkontroll som behövs inom respektive 
fokusområden för att nå en säkrare vård.  
 
Jobba vidare med de verksamhetsplaner som sattes av medarbetarna själva på planeringsdagen 
hösten 2021. Aktivitetsplaner ska skapas för att bryta ner verksamhetsplanen till mål som kan följas 
och nås i den dagliga verksamheten.  
 
Hur ska vi komma igång med vår elektiva verksamhet? Hur ska de vårdplatser vi har räcka till utan 
att tulla på patientsäkerhet och korta ner medelvårdtiderna för mycket? Hur ska den tillgängliga 
operationsresursen räcka för vårt akuta och elektiva uppdrag? 
 
Hur ska vi behålla och rekrytera ny kompetens inom kolorektalverksamheten  samt 
koloskopikompetens?  
 
Vi behöver fokusera på att få en bättre tillgänglighet för våra patienter när de behöver komma i 
kontakt med oss. Både via telefon och digitalt. Vi bör ha som mål att vara lätta att nå. 
 
Vi behöver nå våra patienter digitalt såväl med kallelser som med patientinformation. 
 
Bemanning av akutsjukvården är en utmaning.  
 
Få medarbetarna ännu mer engagerade i att utveckla vården och patientsäkerheten. 
 



   15 (16) 

Bilaga 1. Tabell för arbetsprocesser och system  
 
Verksamhetsområde:  
 
 Process/system 

 

Status Åtgärdsplan (vid röd färg) 

1  

Kvalitetsregister 

 Fylls i men uppföljning samt att 

arbeta med det vi kan få ut som 

förbättringsförslag från våra register 

haltar. 

2 Uppföljning återinläggningar 

 

 Uppföljning sker men återkoppling 

till medarbetargruppen haltar. 

3 Uppföljning reoperationer  Uppföljning sker men återkoppling 

till medarbetargruppen haltar. 

4 Läkemedelsgenomgång 

 

  

5  

Kvalitetsindikatorer 

 Följs upp månadsvis men att arbeta 

aktivt med våra indikatorer för att 

nå bättre resultat haltar. 

6 Div. tvärprofessionella grupper (ex Akuta 

höftfrakturer samt Ledplastiker) 

 

 Varit mer eller mindre vilande under 

pandemin. 

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

12  

 

  

 
Förklaring 

 
  

 fungerar 

 arbete pågår, hinder finns 

 arbete ej påbörjat p.g.a. hinder, arbete ej påbörjat  
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Bilaga 2. Tabell vårdavvikelser 
 
Verksamhetsområde: 
 
 Typ (tex. 

vårdavvikelser)  

Antal  

aktuellt 

år 2021 

Antal 

föregående 

år 2020 

Övrig 

info/Specialitet 

Kommentarer 

 Vårdavvikelse 

Risk 

27 18  Händelse enl handläggare 

 Vårdavvikelse 

Tillbud 

 

18 7  Händelse enl handläggare 

 Vårdavvikelse 

Negativ 

händelse 

14 13  Händelse enl handläggare 

 Vårdavvikelse 

 

83 52  Antal rapporterade 

vårdavvikelser 

      

  

 

    

      

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


