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Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård 

 

Granskning av avvikelsehanteringen 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten är skyldig att bedriva ett aktivt och systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Vårdskador m.m. registreras i Synergi som är ett IT-system för 

patient/kundsynpunkter, avvikelser och förbättringsförslag.  

Av patientsäkerhetsberättelsen framgår att antalet registrerade avvikelser i Synergi har ökat. 

Det noteras att det i en alltför liten andel redovisas uppföljning av effekt av de åtgärder som 

man beslutat om efter hantering av avvikelsen. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer styrelse och nämnd en ändamålsenlig process för avvikelsehantering i Region 

Jönköpings län? 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv.  

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård till viss del 

säkerställer en ändamålsenlig process för avvikelsehantering. Det finns rutiner och riktlinjer 

för avvikelsehanteringsprocessen och information om avvikelser ingår vid uppföljning på 

både verksamhets-, process- och ledningsnivå samt övergripande nivå för regionen. 

Hänvisning saknas till regionens mål att minska antalet vårdskador. Det framkommer också 

att antagna rutiner och riktlinjer för avvikelsehantering inte till fullo är kända och 

implementerade i samtliga verksamheter. Vidare visar granskningen att det i dagsläget saknas 

ett system för att registrera och mäta genomförda utbildningsinsatser till all personal.   

Revisorerna finner att rapporten ger upphov till fler frågeställningar som tillvaratas i 

revisionens riskanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1) implementera politiskt antagna rutiner och riktlinjer avseende 

avvikelsehanteringsprocessen inom samtliga verksamheter 

2) se över rapporteringssystemet för genomförda utbildningar och 

utbildningsinsatser för all personal inom regionen 

3) specificera hur avvikelsehantering bidrar till regionens mål och 

målsättning att minska antalet vårdskador 

4) redogöra för hur patienternas åsikter omhändertas i processen 
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 

och sjukvård i uppdrag att senast 14 februari 2020 svara på vilka åtgärder som kommer att 

vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén   Göte Wahlström 

Ordförande   Vice ordförande 
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