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Sammanfattning 

PwC har fått i uppdrag av Region Jönköping läns revisorer att granska huruvida styrelse 
och nämnd säkerställer en ändamålsenlig process för avvikelsehantering. Granskningen 
har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentgranskning. 

Vi bedömer att styrelsen och nämnden 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.  

Av granskningen framkommer dock att rutiner och riktlinjer saknar hänvisning till region-
ens mål att minska antalet vårdskador utöver det övergripande arbetet med risk och sä-
kerhet i det så kallade ”säkerhetshjulet”. Det framkommer också att antagna rutiner och 
riktlinjer för avvikelsehantering inte till fullo är känd och implementerad i samtliga verk-
samheter. Vidare visar granskningen att det i dagsläget saknas ett system för att regi-
strera och mäta genomförda utbildningsinsatser till all personal.   

Vår bedömning bygger i övrigt på avstämning av kontrollmålen enligt nedan. 

Bedömningar mot kontrollmål  

Kontrollmål Kommentar  

Finns det rutiner och riktlinjer 
(stödjande dokument) för avvikel-
sehanteringsprocessen? 

Uppfyllt 

Det finns politiskt antagna dokument. 
Det finns även rutiner och riktlinjer som 
beskriver processen som dels är reg-
ionsövergripande dels verksamhetsspe-
cifika.  

Finns det i avvikelsehanterings-
processen angivet om och på vil-
ket sätt processen ska stödja reg-
ionens målsättning att minska an-
talet vårdskador? 

Delvis uppfyllt 

Rutiner och riktlinjer avseende avvikel-
sehantering saknar i dagsläget hänvis-
ning till hur arbetet bidrar till regionens 
mål. 

 

Sker det en styrning, uppföljning 
och kontroll av avvikelsehante-
ringsprocessen? 

Delvis uppfyllt 

Det sker en styrning och uppföljning. 
Granskningen visar dock att den poli-
tiskt antagna rutinen ej är känd och för-
ankrad i verksamheterna 

 

Används information om avvikel-
ser för övergripande uppföljning 
och analys av vården? 

Uppfyllt  

Information om avvikelser ingår vid 
uppföljning på både verksamhets- pro-
cess- och ledningsnivå samt övergri-
pande nivå för regionen. 
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Omhändertas patienternas syn-
punkter och klagomål inom avvi-
kelsehanteringsprocessen? 

Delvis uppfyllt  

Det finns rutiner, riktlinjer och beskriv-
ning av hantering för synpunkter och 
klagomål gällande verksamheterna. 
Dock visar granskning inte att patien-
ters åsikter omhändertas i avvikelse-
hanteringsprocessen. 

 

Sker det en uppföljning av att så-
väl beslutade åtgärder vidtas som 
att vidtagna åtgärder har haft av-
sedd effekt? 

Uppfyllt  

Uppföljning av beslutade åtgärder ge-
nomförs via systemstöd i Synergi. Vi-
dare införs de via ett lärandeperspektiv 
där åtgärder diskuteras vid APT-träffar 
samt ledningsgruppträffar.   

Fungerar nuvarande IT-system 
(Synergi) som ett ändamålsenligt 
stöd för verksamheten? 

Uppfyllt 

Synergi bedöms fungera på ett ända-
målsenligt sätt. Avvikelser rapporteras, 
kan skickas vidare till berörd personal 
och/eller verksamhet samt används till-
sammans med kommunal verksamhet, 
trots att de inte har kompatibla system 
med hjälp av väl fungerande rutiner.  

 

Säkerställs medarbetarnas kun-
skap och kompetens om avvikel-
sehanteringsprocessen? 

Ej uppfyllt  

Det saknas systematisk kontroll och 
uppföljning av de anställdas kunskap 
och kompetens.  

 

 

Rekommendationer 

Följande rekommendationer ges på basis av ovan bedömning per kontrollmål:  

● Implementering av politiskt antagna rutiner och riktlinjer avseende avvikelsehante-
ringsprocessen inom samtliga verksamheter.  

● Översyn av rapporteringssystem för genomförda utbildningar och utbildningsinsat-
ser för all personal inom regionen.  

● Översyn av rutiner och riktlinjer avseende avvikelsehantering för att specificera 
hur arbetet bidrar till regionens mål och målsättning att minska antalet vårdskador. 

● Säkerställa att patienters åsikter omhändertas i avvikelsehanteringsprocessen. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten är skyldig att bedriva ett aktivt och systematiskt pati-
entsäkerhetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att varje vårdgivare ska ansvara för 
att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för 
att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. 

Av Regionens patientsäkerhetsberättelse framgår att patientsäkerhet handlar om syste-
matisk kvalitetsutveckling och innebär process- och rutinutveckling, riskanalys, egenkon-
troll, utredning av avvikelser och förbättrade åtgärder i verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har en rapporteringsskyldighet. Alla medarbetare uppma-
nas att rapportera risker för vårdskador, faktiska vårdskador och förslag till förbättringar. 
Dessa registreras i Synergi som är ett IT-system för patient/kundsynpunkter, avvikelser 
och förbättringsförslag. Avvikelser och patient/kundsynpunkter kategoriseras och bedöms 
avseende frekvens och allvarlighetsgrad. Systemet uppges vara väl implementerat i hela 
organisationen och användargrupp finns på regionnivå. Verksamheterna har analysgrup-
per som bearbetar inkomna patient/kundsynpunkter och avvikelser samt tar ställning till 
åtgärder och följer upp. 

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 åtgär-
der som man beslutat om efter hantering av avvikelsen. 

Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2019 uppmärksammat risker vad gäller avvikel-
sehanteringsprocessen och beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig process för avvi-
kelsehantering inom Region Jönköping. 

 Säkerställer styrelse och nämnd en ändamålsenlig process för avvikelsehantering 
i Region Jönköpings län?  

Revisionsobjekt för granskningen är Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjuk-
vård. 

1.3. Revisionskriterier 

● Budget med verksamhetsplan 2019, flerårsplan 2020 - 2021 

● SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete 

● Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

● Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
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1.4. Kontrollmål 

● Finns det rutiner och riktlinjer (stödjande dokument) för avvikelsehanteringspro-
cessen? 

● Finns det i avvikelsehanteringsprocessen angivet om och på vilket sätt processen 
ska stödja regionens målsättning att minska antalet vårdskador? 

● Sker det en styrning, uppföljning och kontroll av avvikelsehanteringsprocessen? 

● Används information om avvikelser för övergripande uppföljning och analys av 
vården? 

● Omhändertas patienternas synpunkter och klagomål inom avvikelsehanteringspro-
cessen? 

● Sker det en uppföljning av att såväl beslutade åtgärder vidtas som att vidtagna åt-
gärder har haft avsedd effekt?  

● Fungerar nuvarande IT-system (Synergi) som ett ändamålsenligt stöd för verk-
samheten?  

● Säkerställs medarbetarnas kunskap och kompetens om avvikelsehanteringspro-
cessen? 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Inom nämnden avgränsas verksamheter till Område Medicinsk vård, Diagnostik och Vård-
centralerna Bra Liv. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier samt genomgång 
av statistik.  

Intervjuer har genomförts med:  

● Hälso- och sjukvårdsdirektör 

● HR-strateg 

● Beredskapschef  

● Chefläkare 

● Chefssjuksköterska  

● Utvecklingschef  

● Systemförvaltare Synergi 

● Systemägare Synergi  

● Sjukvårdsdirektörer  

● Verksamhetsföreträdare för  

○ medicin och geriatrik  

○ patientsäkerhet och medicinsk vård 

○ vårdcentralerna Bra Liv   

○ laboratoriemedicin  

○ patientsäkerhet inom regionen  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Finns det rutiner och riktlinjer (stödjande dokument) för  

avvikelsehanteringsprocessen? 

2.1.1. Iakttagelser 

Det finns en politiskt antagen rutin vilken benämns “Rapportering och handläggning av 
avvikelser, förbättringsförslag samt patient/kundsynpunkter”. Rutinen innefattar definit-
ioner av avvikelse, anmälan enligt Lex Maria, ansvarsfördelning vid avvikelse samt redo-
visning av avvikelser på regionnivå1. Rutinen avser samtlig verksamhet inom hälso- och 
sjukvårdvård i Region Jönköpings län. Rutinen utgår från Risk- och säkerhetspolicyn.  

Sjukvården i Region Jönköpings län är uppdelad på följande processer2:  

 Gemensamma eHälsotjänster  

 Medicinsk vård 

 Kirurgisk vård 

 Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

 Vårdcentraler Bra Liv  

 Folktandvården   

Varje process, som leds och vars verksamhet ansvaras för av en processlednings-direk-
tör, innefattar flertalet verksamheter och enheter vilka i sin tur leds av en verksamhets- 
och eller enhetschef. Vardera enhet/verksamhet kan ta fram egna rutiner och riktlinjer för 
avvikelsehantering, men samtliga verksamheter inom Region Jönköpings län ska imple-
mentera den politiskt antagna rutinen. Ansvaret för att införliva antagen rutin faller på re-
spektive verksamhetschef. Varje verksamhet är själva ansvariga för att ta fram rutiner och 
riktlinjer anpassade till den egna verksamheten. Detta finns beskrivet i ledningssystemet 
som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

Medicinsk vård har en instruktion för hantering av avvikelser som specifikt avser Medicin- 
och Geriatrikkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö3. Rutinen fastställdes 2018-11-22 och 
är godkänd av läkare och verksamhetschef. Laboratoriemedicin inom medicinsk dia-
gnostik har också tagit fram specifika rutiner för sin verksamhet på området.  

Vidare finns rutiner och riktlinjer tillgängliga för anställda inom regionen avseende avvikel-
sehantering. Rutinerna fastställer bland annat allmän säkerhet, informationssäkerhet och 
patientsäkerhet samt fastställer ansvarsfördelning och uppgifter vid en avvikelserapporte-

                                                

1 Rapportering och handläggning av avvikelser, förbättringsförslag samt patient/kundsynpunkter.  
Rutinen saknar datumstämpel.  
2 Riktlinjer Styrning av utveckling och förvaltning av IT-lösningar. Region Jönköpings län. RJL 
2018/1135.  
3 Rutin för hantering av avvikelser. Region Jönköpings län. Daterad: 2018-11-22.  
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ring. Rutinerna är inte daterade eller politiskt antagna, alla rutiner är inte noterade med till-
hörande enhet eller verksamhet. Rutiner och riktlinjer kan anställda nå via regionens intra-
nät.  

Region Jönköpings län har även en risk- och säkerhetspolicy. Policyn är fastställd av 
Landstingsstyrelsen i april 2004 och uppdaterad senast oktober 2015. Policyn berör an-
svarsfördelning för risk- och säkerhetsarbetet samt planering och uppföljning. Vid samtal 
med personal vid regionen uttalar en del att de har kunskap kring policyn, och använder 
den i sitt arbete. De som använder den i sitt dagliga arbete uppfattar den som tydlig. Fler-
talet som det samtalats med i ramen för granskningen har inte någon kunskap kring poli-
cyn.  

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.  

Det finns politiskt antagna dokument. Det finns även rutiner och riktlinjer som beskriver 
processen, vilka dels är regionsövergripande dels verksamhetsspecifika. Anställda kan nå 
rutiner via intranätet.  

2.2. Finns det i avvikelsehanteringsprocessen angivet om och på vilket 

sätt processen ska stödja regionens målsättning att minska antalet 

vårdskador? 

2.2.1. Iakttagelser 

Synergi är Regionens system för hantering av avvikelser, förbättringsarbeten, synpunkter 
och klagomål. Arbetet med patientsäkerhet är en komponent av Regionens övergripande 
arbete med risk och säkerhet i det så kallade ”Säkerhetshjulet”, som även berör följande 
områden:  

 Kris- och katastrofmedicinberedskap 

 Systematiskt brandskyddsarbete 

 Drift och säkerhet – regionfastigheter 

 IT-säkerhet 

 Informationssäkerhet 

 Systematiskt säkerhetsarbete 

 Patientsäkerhet 

 Arbetsmiljö 

 Miljösäkerhet 

 Strålsäkerhet 

Region Jönköpings län arbetar utefter målet att lärande ska bidra till att vården ska utfö-
ras på ett säkert sätt. Detta visar sig genom ett nära samarbete med Högskolan i Jönkö-
ping, samt de interna systemen som ska föra lärande vidare. Rådande rutiner och riktlin-
jer är alla avsedda för att stärka patientsäkerheten och stödja medarbetarna i sitt arbete. 
En form av proaktivt arbete som sker och faller inom regionens målsättning att minska an-
talet vårdskador är det så kallade “Pusslet - säker vård alla gånger”. Pusslet består av 16 
områden som regionledningen har tagit fram med hjälp av internationell, nationell och in-
tern analys av vårdområdet.  
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Ett annat arbetssätt som stödjer regionens målsättning är de patientsäkerhetsronder och 
patientsäkerhetsdialoger som genomförs. De genomförs uppföljningar med verksamhet-
erna varje eller vartannat år. Uppföljningarna består av frågor som behandlar patientsä-
kerhet och följs upp av en diskussion tillsammans med ansvarig verksamhetschef rörande 
vilka områden verksamheten anser vara utmanande och som har förbättringspotential. 
Dessa patientsäkerhetsronder och patientsäkerhetsdialoger blir underlag till patientsäker-
hetsberättelsen tillsammans med de frågor som vardera verksamhetschef besvarar via 
ledningssystemet Stratsys. Frågeformuläret består dels av gemensamma frågor för samt-
liga verksamheter och dels individuella frågor som beror på vilken verksamhet det härrör.  

Vid intervjuer med både operativ vårdpersonal och ledningspersonal inom regionen fram-
kommer det att de inte upplever att det finns angivet om och på vilket sätt avvikelsehante-
ringsprocessen ska stödja regionens målsättning, men att det är underförstått att all verk-
samhet och fastställda rutiner skall leda till att regionens målsättningar uppnås. Utredning 
av avvikelser är ett av flera angreppssätt för det systematiska kvalitets- och patientsäker-
hetsarbetet inom Regionen. I patientsäkerhetsberättelsen för 2018 går att läsa:  

“Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling och 
innebär process- och rutinutveckling, riskanalys, egenkontroll, ut-
redning av avvikelser och förbättrade åtgärder i verksamheten. En 
viktig del är lärandet där man lär av egna och andras erfaren-
heter.”  

“Det övergripande målet är att minska antal vårdskador. Vårdska-
dor ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.” 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. I rutiner och riktlinjer för verksamheterna avse-
ende avvikelsehantering och avvikelserapportering saknas i dagsläget hänvisning till hur 
arbetet bidrar till regionens mål. Vi bedömer det som en brist, att kopplingen mellan avvi-
kelsehantering och målsättningen att minska antalet vårdskador är otydlig. Att avvikelse-
hanteringen bör leda till ett minskat antal vårdskador upplevs som underförstått av led-
ningspersonalen samt av de som arbetar operativt inom verksamheterna.  

2.3. Sker det en styrning, uppföljning och kontroll av avvikelsehanterings-

processen? 

2.3.1. Iakttagelser 

Vid en avvikelse är vardera vårdpersonal ansvarig för att rapportera i IT-systemet Sy-
nergi. Situationen som uppstått beskrivs i rapporten som går vidare till en ärendesamord-
nare. Vid samtal med ledningspersonal upplevs det vara en god vilja att rapportera avvi-
kelserna och de har arbetat fram en god kultur där man inte arbetar utifrån skuldbeläg-
gande utan lärande. Under 2017 registrerades 9 109 avvikelser, 2018 10 813 avvikelser 
och under 2019 fram till och med juni månad 5 526 avvikelser, totalt i regionen. Från avvi-
kelserapporteringen framkommer att avvikelser härrör i stor utsträckning läkemedelshan-
tering, omvårdnad, intern och extern samverkan samt hantering av vårddokumentation. 
Antalet registrerade avvikelser har ökat något där det är negativ händelse samt tillbud 
som har ökat vilket är en skillnad mot föregående år4. Av registrerade avvikelser har föl-
jande andel ej avslutad åtgärd i Synergi:  

                                                

4 Patientsäkerhetsberättelse 2018. Region Jönköpings län.  
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Tidsperiod Antal avvikelser Antal ej avslutade 
avvikelser 

Andel ej avslutade 
avvikelser  

2017 9 109  97 1,06 % 

2018 10 813 188 1,74 % 

20195 5 526 171 3,1 % 

 

Ur Regionens patientsäkerhetsberättelse 2018:  

“Inom Vårdcentralerna Bra Liv ses en stor variation av rapporte-
rade avvikelser i Synergi och medarbetare uppmuntras att rappor-
tera mera. Antalet avvikelser är lågt i förhållande till verksamhet-
ens omfattning.” 

Inom de medicinska verksamheterna ses en större andel avvikelser med risk än avvikel-
ser som gäller tillbud vilket är positivt och tyder på en utvecklad patientsäkerhetskultur. 
Samverkan och läkemedel är viktiga områden att arbeta vidare med. 

“Inom de diagnostiska verksamheterna finns en upparbetad rutin 
att tertialvis analysera statistik lokalt samt att jämföra och analy-
sera i ett länsperspektiv. De vanligast förekommande orsakerna till 
uppkomna avvikelser inom respektive område beskrivs vara föl-
jande: bristande kontroll/identifiering/ouppmärksamhet, avsaknad 
av/bristande kommunikation, avsteg från rutiner, stress och bris-
tande samarbete.” 

Regionen har tagit fram en definition av avvikelse6 som är verksamhetsövergripande för 
att få en enhetlighet vid rapportering:  

“En avvikelse är en icke förväntad händelse eller observation i 
verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller 
skada för patient, närstående, medarbetare, miljö, utrustning eller 
organisation.” 

Ärendesamordnare finns vid varje enhet och hens ansvar innefattar att hantera och kate-
gorisera inkomna avvikelser. Det är färre ärendesamordnare än anställda vid varje enhet 
med syftet att få en enhetligare kategorisering och likvärdig bedömning av avvikelser. 

                                                

5 Till och med juni 2019.  
6 Rapportering och handläggning av avvikelser, förbättringsförslag samt patient/kundsynpunkter.  
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Ärendesamordnare träffas under verksamhetsåret för att samverka och skapa än mer lik-
artad bedömning och kategorisering av avvikelser. I dagsläget saknas rutinbeskrivning av 
hur kategorisering skall genomföras.  

Ärendesamordnare delger respektive enhets- och verksamhetschef av berörda avvikelse-
rapporter. Enhets- och verksamhetschefer är ansvariga för att tillföra åtgärder för att åt-
gärda orsaken till att avvikelsen skett. Åtgärd skall rapporteras in i Synergi igen och till be-
rörda medarbetare.  

Klinikledningen, och med det ytterst verksamhetschefen, ansvarar för att verkställa före-
slagna åtgärder. Vid allvarligare händelser genomförs en händelse- och riskanalys efter 
förslag från ärendesamordnare. Ärendesamordnare är också ansvariga för att samman-
ställa och presentera ärenden vid arbetsplatsträffar.  

Vid intervjuer framkommer att ledningsgrupp tillhörande varje enhet innehållande verk-
samhetschef, vårdenhetschef, läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdadministratör 
samt verksamhetsutvecklare träffas månatligen för ledningsgruppsmöten. En stående 
punkt på agendan är att gå igenom inkomna avvikelser, risk- och händelseanalyser samt 
övriga patientsäkerhetsfrågor. Vidare diskuteras också Lex-Maria-anmälningar. Under 
2017 redovisas 57 ärenden, under 2018 53 ärenden och till och med april 2019, 11 ären-
den.  

Vid samtal med representanter för granskade vårdenheter framkommer att både medi-
cinsk vård och laboratoriemedicin inom medicinsk diagnostik använder sig av “Gröna kor-
set”, en visuell patientsäkerhetsmetod för att dagligen identifiera vårdskador och initiera 
förbättringsåtgärder7. En tvärprofessionell diskussion hålls vid slutet av ett arbetspass där 
allvarlighetsgrad med tillhörande färgkod fastställs: röd - allvarlig vårdskada har inträffat, 
orange - vårdskada har inträffat, gul - risk för att vårdskada har inträffat och grön - ingen 
vårdskada.  

Nationellt arbete att följa upp vårdskador 
Enligt intervjuer uppger regionen att de genomför ett 50 tal journalgranskningar varje må-
nad i syfte att identifiera vårdskador. Resultatet av denna mätning av vårdskador är på 
nationell nivå användbar för att följa exempelvis trender. Resultatet från granskningen 
rapporteras till en nationell databas om vårdskador samt dokumenteras i regionens pati-
entsäkerhetsberättelse på en övergripande nivå.  
Redovisning av de genomförda journalgranskningarna redovisas även i tertialrapporter 
och i årsrapport till regionstyrelsen. 

Vid intervjuer uppges vidare att arbetet med att fånga upp vårdskador sker i större ut-
sträckning genom journalgranskningar än genom registrerad avvikelse. 

Det finns en av regionen politisk antagen rutin kring avvikelsehantering som det vid inter-
vjuer med representanter för granskade verksamheter, framkommer inte är känd.  

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Det sker en styrning av avvikelsehanteringspro-
cessen med rutiner och riktlinjer. Uppföljning av processen bedöms ske vid vidarebeford-
ran av information vid ledningsgruppsträffar och APT-möten inom hela organisationen. 

                                                

7 Gröna korset. Västra Götalandsregionen. Hämtad från https://sas.vgregion.se/om-sodra-alvs-

borgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/ 

https://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/
https://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/
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Regionen bedöms ha en kontroll av processen med arbetet med journalgranskning samt 
lärande av rapporterade avvikelser.  

Granskningen visar dock att den politiskt antagna rutinen ej är känd och förankrad i verk-
samheterna. Detta kan ses som en indikation på att styrningen inte går hela vägen inom 
organisationen. Vi bedömer att det finns en styrning, uppföljning och kontroll av avvikelse-
hanteringsprocessen genom det arbetssätt som finns inom respektive klinik.  

2.4. Används information om avvikelser för övergripande uppföljning och 

analys av vården? 

2.4.1. Iakttagelser 

Enligt intervjuer så träffas samtliga sjukvårdsprocess-direktörer tillsammans med hälso- 
och sjukvårdsdirektör varannan vecka för att gå igenom bland annat avvikelser. Vardera 
processdirektör tar med sig aktuella avvikelser från ledningsgruppsmöten vid sin vården-
het, och diskuterar det från ett övergripande och analytiskt perspektiv tillsammans med 
övriga direktörer.  

Vid allvarliga händelser sker en direkt kontakt mellan processdirektör och hälso- och sjuk-
vårdsdirektör för att informera ledning och för att ta beslut att eventuellt upprätta en akut 
åtgärdsanalys. 

Vidare träffas sjukvårdens ledningsgrupp en gång per månad. I sjukvårdens lednings-
grupp ingår samtliga process-direktörer, hälso- och sjukvårdsdirektören, ekonomidirektör, 
HR-direktör och kommunikationsdirektör samt systemägare. Patientsäkerhetsfrågan är en 
stående punkt och avvikelser ingår. Avvikelser kan användas som informationsunderlag 
rörande var risker för brister i patientsäkerhet finns i organisationens processer - var finns 
det processfel. Det är för intervjuad ledningspersonal viktigt att poängtera att avvikelse-
statistiken används för att finna systemfel och inte handhavandefel av personalen.  

Även vid regionens Risk- och säkerhetsråd är patientsäkerhet en stående punkt. Risk- 
och säkerhetsrådet tar fram material och data, och genomför mätningar som ger stöd till 
IT-systemet Synergi. Rådet har en användargrupp från varje verksamhetsområde som för 
med sig information till sitt verksamhetsområde men även bidrar med information från 
verksamhet till rådet.  

Vid behov kan riktade analyser genomföras av en verksamhet eller vårdenhet på uppdrag 
av verksamhetschef eller direktör, enligt intervju inträffar detta dock sällan. Granskningen 
genomförs av chefsläkare ansvariga för patientsäkerhet, men oftast analyseras verksam-
heterna på en övergripande nivå. Samtliga chefsläkare har full access i Synergi och kan 
gå igenom ärenden. En utmaning personal inom regionen upplever är att det är svårt att 
genomföra övergripande analyser av avvikelser med data från Synergi då man upplever 
sig inte kunna kategorisera avvikelserna, utan måste läsa varje ärende. Systemförvaltare 
delger att kategorisering kan genomföras men behöver i sin tur veta hur avvikelserna be-
höver kategoriseras för att kunna bistå. Vid intervjuer med personal vid de granskade vår-
denheterna framkommer att de upplever avvikelserna bidra till ledning och styrning av or-
ganisationen, exempelvis lyft en händelse då det var mycket inbrott inom slutenvården. 
Vaktpersonalen fick genomgå en extra utbildning för att minska antalet inbrott, vilket avvi-
kelsestatistiken sedan visade på.  

Patientsäkerhetsberättelse tas fram årligen på både verksamhets-, process- och aggrege-
rad nivå för regionens verksamhet. Varje verksamhetschef besvarar via ledningssystemet 
Stratsys frågor kring sin verksamhet. Vissa frågor är lika för alla verksamheter och andra 
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frågor är med individuellt anpassade för verksamheten i fråga. Patientsäkerhetsberättel-
sen innefattar förutom svar på frågor från Stratsys även data från Synergi. Samtliga verk-
samheters berättelse inom ett verksamhetsområde sammanställs till en patientsäkerhets-
berättelse för verksamhetsområdet. Patientsäkerhetsberättelse från verksamhetsområ-
dena sammanställs till en berättelse för hela regionen. Denna tas fram av enheten Cheflä-
kare och patientsäkerhet i Folkhälsa och sjukvårdsavdelningen. Patientsäkerhetsberättel-
sen fastställs av regionstyrelsen, genom detta sker en omfattande redovisning till politi-
ken. Som ett strategiskt område i budget flerårsplan fastslås att utveckla och använda ar-
betssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården. Detta uppges vara 
ett uppdrag till verksamheten att utveckla där avvikelsehanteringen är en viktig del. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Information om avvikelser ingår vid uppföljning på 
både verksamhets- process- och ledningsnivå samt övergripande nivå för regionen. Sjuk-
vårdens ledningsgrupp träffas regelbundet och Risk- och säkerhetsrådet tar upp avvikel-
ser vid sina möten. Vidare bidrar information kring avvikelsehanteringsprocessen till pati-
entsäkerhetsberättelserna för både verksamhet, verksamhetsområde och för regionen i 
stort. Avvikelserapporterna bidrar till styrning och analys av organisationen, med exem-
pelvis förändrade utbildningsinsatser.   

2.5. Omhändertas patienternas synpunkter och klagomål inom avvikelse-

hanteringsprocessen? 

2.5.1. Iakttagelser 

Region Jönköping har en verksamhetsövergripande riktlinje för hantering av synpunkter 
och klagomål från patienter, “Riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål inom 
hälso- och sjukvård och tandvård”8. Riktlinjen innefattar ansvar och roller, ansvar för upp-
följning samt framgångsfaktorer och instruktioner för en ändamålsenlig hantering av syn-
punkter och klagomål. Vidare finns en rutinbeskrivning för området9, vilken beskriver han-
tering av inkommande synpunkter samt instruktioner för hantering. Varje verksamhet an-
svarar för att det ska finnas lokala rutiner, en organisation och en ansvarsfördelning som 
gör det möjligt att uppfylla riktlinjer och föreskrifter för hantering av synpunkter och klago-
mål.  

Vid synpunkter och klagomål från patienter används också IT-systemet Synergi. Åsikter 
och synpunkter läggs in av ansvarig behandlare vid varje enhet och kan välja att tillföra en 
åtgärd till åsikten. Nedan redovisning av antal klagomål mottagna har hämtats från Pati-
entsäkerhetsberättelsen för 2018:  

 2015 2016 2017 2018 

Antal enskildas klagomål (IVO) 107 144 133 59 

Totalt antal ärenden patientnämnden 653 653 746 843 

                                                

8 Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. Riktlin-

jen saknar datumstämpel.  
9 Rutinbeskrivning för hantering av synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tand-

vård. Dokumenten saknar datumstämpel.  
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Totalt antal registrerade patient-/kundsynpunkter i 
Synergi 

966 772 629 564 

 

Som går att utläsa ur ovan tabell har antal registrerade patient-/kundsynpunkter i Synergi 
minskat sedan 2015. Minskningen från föregående år (2017) är drygt 10 procent.  

Inom medicinsk vård påtalas att patienters åsikter efterfrågas genom Nationell patienten-
kät som bland annat rör frågor om patientens bemötande. Enkäterna ges till patienterna 
på respektive avdelning. Enkäterna uppges sammanställas varje kvartal och presenteras 
på enhetsnivå för eventuell åtgärd. Vid uppföljning av patientenkäten kan verksamheten 
se ett behov av förbättringar avseende information om läkemedelsbiverkningar. 

Flertalet av regionens verksamheter sker i samverkan med andra aktörer och vårdenheter 
och alla involverade har inte tillgång till Synergi. Vid tillfällen att en aktör i en vårdkedja 
som påverkas av en synpunkt eller klagomål inte har tillgång till Synergi informeras aktö-
ren via en papperskopia av Synergi-ärendet. Går aktören vidare med åtgärd informerar 
dom tillbaka det via papper, som scannas och läggs in i Synergi. All information läggs in i 
Synergi oavsett ursprung. Synpunkter och eller klagomål registreras inte i patientens jour-
nal.  

Patienter leds idag till ansvarig vårdenhet vid synpunkter och klagomål. Tidigare kunde 
man kontakta en central kontakttjänst för synpunkter men det har förändrats. En del syn-
punkter kommer vid 1177.  

Vid intervjuer med lednings- och operativ personal vid regionen framkommer att målet är 
att ha en snabb och bra återkoppling till patienten. Det är av största vikt att kontakta pati-
enten och låta hen komma till tals. Operativ personal uttrycker att de upplever att omhän-
dertagande av patienters synpunkter tas om hand väl och omvandlar synpunkterna till  åt-
gärder genom exempelvis att samtala kring händelsen inom respektive verksamhet till att, 
vid upprepade händelser förändra verksamheten.  

2.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Patienter har möjlighet att komma till tals och 
delge berörd verksamhet synpunkter och klagomål. Det finns rutiner, riktlinjer och beskriv-
ning av hantering av synpunkter och klagomål för verksamheterna. Synpunkter och klago-
mål registreras i Synergi och även eventuella tillhörande åtgärder.  

Dock har vi i granskningen inte noterat på vilket sätt patienters åsikter omhändertas i avvi-
kelsehanteringsprocessen inom de granskade områdena. 

2.6. Sker det en uppföljning av att såväl beslutade åtgärder vidtas som att 

vidtagna åtgärder har haft avsedd effekt?  

2.6.1. Iakttagelser 

Vid en avvikelserapportering i Synergi skall också åtgärdsförslag tillföras. För detta finns 
en systemfunktion som påminner användaren inom 4 veckor att se över avvikelsen och 
dess åtgärder, för att analysera om vidtagna åtgärder har fungerat ändamålsenligt. 
Systemfunktionen är inte obligatorisk utan väljs av användaren. Ur regionens patientsä-
kerhetsberättelse för 2018 går att läsa att “inom verksamheterna har målet varit att öka 
avvikelserapporteringen, för att i nästa steg öka möjligheten att lära och utveckla inkomna 
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avvikelser. I en alltför liten andel redovisas i Synergi uppföljning av effekt av de åtgärder 
som man har beslutat om efter hantering av avvikelsen.” Under 2018 hade 98,3 % av rap-
porterade avvikelser i Synergi avslutats och till och med juni 2019 har 96,9 % av avvikel-
ser avslutats.  

Vid intervjuer framkommer det att vid APT-möten kan vidtagna åtgärder diskuteras inom 
arbetslaget. Ärendesamordnare har ansvaret för att se över aktuella ärenden och dess åt-
gärdsförslag för att undersöka om något ärende kan användas som diskussionsunderlag 
eller lärande för arbetslaget. Detta sker oftast i samråd med ledningen för enheten/verk-
samheten, undantagsfall, exempelvis vid Lex Maria, sker det i samråd med chefsläkare. 
Inom ramen för granskning har APT-mötes-anteckningar granskats för olika verksamheter 
inom medicinsk vård och visar att “Återkoppling Synergi” är en stående punkt och avvikel-
ser av vikt, med tillhörande åtgärder diskuteras i arbetsplatsgruppen. Vid en återkoppling 
kan utläsas från mötesanteckningar att åtgärder diskuteras och beslutas, för att exempel-
vis minska frekvensen av en återkommande typ av avvikelser.  

2.6.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Uppföljning av beslutade åtgärder genomförs via 
systemstöd i Synergi. Vidare införs det via ett lärande-perspektiv där åtgärder diskuteras 
vid APT-träffar samt ledningsgruppträffar. Det bör dock beaktas att det systemstöd som 
kan användas i Synergi är valfritt och påminnelsen att kontrollera att föreslagen åtgärd är 
implementerad är valfri och väljs av användaren, samt att regionen själv beskriver ande-
len redovisningar av och uppföljningar av effekt av valda åtgärder är “alltför låg” i Synergi. 
Majoriteten av rapporterade avvikelse är avslutade i Synergi, 98,3 % under 2018 och 96,9 
% första halvåret 2019.  

Effekten av vidtagna åtgärder är svår att mäta. Det som går att mäta är i vilken omfattning 
beslutade åtgärder genomförts, det kan dock inte likställas med att mäta effekten av ut-
förda åtgärder. Enligt IVO10 är många brister och avvikelser återkommande vilket tyder på 
att vården inte lär sig av sina misstag, utifrån detta bör det beaktas om vårdens processer 
i Region Jönköping är genomtänkta så att det för samtliga medarbetare är lätt att göra 
rätt.  

2.7. Fungerar nuvarande IT-system (Synergi) som ett ändamålsenligt stöd 

för verksamheten?  

2.7.1. Iakttagelser 

Vid intervjuer med användare av Synergi för avvikelserapportering framkommer det att de 
flesta upplever systemet som väl fungerande. Sällan-användare kan uppleva systemet 
som komplicerat. Systemförvaltare upplever att många kommentarer från användare 
handlar om okunskap av systemets funktioner, snarare än systemets tillkortakommanden.  

Synergi är ett system som bygger på stora mängder data vilket gör att “sällanhändelser”, 
avvikelser som registreras sällan i systemet kan få en felaktig kategorisering. Som exem-
pel lyfts vid intervjuer att en Lex-Maria-anmälan inte kategoriseras i Synergi som en all-
varlig händelse, även om anmälan i sig består av en allvarlig händelse som ligger till 
grund för att en anmälan genomförs.  

                                                

10 Vad har IVO sett 2018? 
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I frågan om Synergi är ett ändamålsenligt system för verksamheterna avseende avvikel-
sehantering framkommer vid intervjuer att det upplevs som enbart ett “rapporteringssy-
stem”. Vid intervjuer framkom att trots mängden data kan nivån på analyserna hålla en för 
låg nivå. En anledning till detta uppges vara att analysansvaret ligger på personal som 
inte har kompetens nog i analysmodellen för att genomföra en mer avancerad händelse-
analys. Risken med detta anses vara att många analyser landar i att peka mot den 
mänskliga faktorn istället för att skapa en förståelse för systemets/designens ansvar till 
avvikelsen i fråga.  

Under 2019 pågår en uppdatering av systemet för en mer användarvänlig uppdatering. I 
dagsläget saknas standardiserade rapportmallar för ansvariga att använda till analys av 
sin verksamhet vid Synergi. Vid samtal med systemförvaltare framkommer det att det är 
tekniskt möjligt i systemet, men en utmaning är det faktum att varje verksamhet är väldigt 
olik de andra och därmed uppstår en problematik kring hur en standardiserad rapportmall 
bör se ut för att fånga verksamhetens kärnpunkter och utmaningar avseende avvikelse-
hantering.  

2.7.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Nuvarande avvikelsehanteringssystem Synergi be-
döms fungera på ett ändamålsenligt sätt. Avvikelser rapporteras, kan skickas vidare till 
berörd personal och eller verksamhet samt används tillsammans med kommunal verk-
samhet, trots att de inte har kompatibla system med hjälp av väl fungerande rutiner.  

Granskning visar dock att systemet upplevs av sällananvändare som svårt och en uppda-
tering som skulle leda till mer användarvänlighet är efterlängtad.  

2.8. Säkerställs medarbetarnas kunskap och kompetens om avvikelsehan-

teringsprocessen? 

2.8.1. Iakttagelser 

Vid nyanställning genomförs en introduktion som är anpassad till den enskildes kom-
mande arbetsuppgifter. Denna introduktion ingår i utbildningen för alla chefer inom reg-
ionen som i sin tur håller i introduktionen för sina nyanställda. Introduktionen innefattar av-
vikelsehantering, avvikelserapportering och IT-systemet Synergi. Ansvaret för introdukt-
ionen är verksamhetschefens, men kan till viss del delegeras till exempelvis ärendesam-
ordnare. Ärendesamordnare genomgår en utbildning för att kunna få utökad behörighet 
och kunna utbilda kollegor.  

Ärendesamordnare genomgår ytterligare en utbildning inom IT-systemet Synergi och av-
vikelsehantering, detta för att regionens alla ärendesamordnare är samkörda i bedömning 
och kategoriseringsfrågor. Ärendesamordnare och ansvarig personal för att genomföra 
händelseanalyser kan även gå vidareutbildning inom just händelseanalys-arbetet vid Qul-
turum.  

Regionen har i dagsläget två kurser tillsammans med Högskolan i Jönköping inom pati-
entsäkerhet, som erbjuds till alla, egen personal som övriga studerande. Båda kurserna 
består av 7,5 högskolepoäng varav ena ingår i högskolans masterprogram för Ledar- och 
förbättringskunskap.  

I dagsläget saknas ett samlat sätt för regionen att registrera kompetensutveckling för all 
personal. Utbildningsinsatser och genomförda utbildningar kan registreras i de enskilda 
personalakterna. Vidare finns kompetensutvecklingsplaner för respektive medarbetare 
med koppling till ansvar och förfoganden som årligen måste genomgås av enhetschef vid 
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medarbetarsamtal. Inbjudan till en utbildning skall ske via lärandekalendern och alla som 
genomgått utbildning loggas i systemet.  

Inom laboratoriemedicin påtalas att de har rutiner för att registrera genomförda utbild-
ningar, både på individ och på driftsområdesnivå. Vid intervjuer med ledningspersonal 
framkommer det att utbildningsinsatserna upplevs som en förbättringsmöjlighet. Delta-
gande vid erbjuden utbildning dokumenteras i dagsläget inte.  

2.8.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. Utbildning kring avvikelsehantering ingår i den in-
troduktion som nyanställda tar del av, men det saknas systematisk kontroll av medarbe-
tarnas kunskap och kompetens om avvikelsehanteringsprocessen.  

Av granskningen framgår att det är värt att notera att den introduktion som ges vid nyan-
ställning inte är styrt centralt utan anpassas till vardera verksamhet och ansvaret för 
denna ligger hos respektive verksamhetschef. Regionen kan med andra ord ej kontrollera 
att rätt, eller tillräcklig introduktion avseende avvikelsehantering erbjuds. Det saknas i 
dagsläget ett system för att registrera genomförd utbildning, både på övergripande samt 
individuell nivå.  
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att styrelsen och nämnden till viss del säkerställer en ändamålsenlig process 
för avvikelsehantering. Det finns rutiner och riktlinjer för avvikelsehanteringsprocessen 
och uppföljning sker, vilket tillsammans med ett gott lärande-perspektiv som genomsyrar 
verksamheten leder till en god uppföljning avseende avvikelser.  

Av granskningen framkommer dock att rutiner och riktlinjer saknar hänvisning till region-
ens mål att minska antalet vårdskador. Det framkommer också att antagna rutiner och 
riktlinjer för avvikelsehantering inte till fullo är känd och implementerad i samtliga verk-
samheter. Vidare visar granskningen att det i dagsläget saknas ett system för att regi-
strera och mäta genomförda utbildningsinsatser till personal avseende regionens avvikel-
sehantering. Vidare visar granskningen att vi inte noterat på vilket sätt patienters åsikter 
omhändertas i avvikelsehanteringsprocessen inom de granskade områdena. 

3.1. Rekommendationer 

Bedömningen resulterar i följande rekommendationer nedan:  

● Implementering av politiskt antagna rutiner och riktlinjer avseende avvikel-
sehanteringsprocessen inom samtliga verksamheter.  
I dagsläget finns både övergripande rutiner och riktlinjer samt verksamhets-egna 
rutiner. Detta kan leda till skillnader i hur avvikelser hanteras inom regionen. Vi-
dare visar granskningen att kunskapen om att en regionövergripande rutin för av-
vikelsehantering inte är fullständig inom hela organisationen. Detta kan visa på att 
styrningen av organisationen inte gått ut till samtliga verksamheter.  

● Översyn av rapporteringssystem för genomförda utbildningar och utbild-
ningsinsatser för personalen inom regionen.  
Det saknas idag ett system för att rapportera genomförd utbildning för all personal 
inom regionen, vilket leder till att utbildningsinsatser och dess effekter inte kan mä-
tas. Det leder också till att nämnden får svårt att ta del av kompetensutvecklingen 
bland regionens anställda och, då system saknas, saknas även rutin för rapporte-
ring till nämnd avseende utbildningsinsatser. Nämnden får därmed svårigheter att 
fastställa att tillräcklig kunskap och kompetens avseende avvikelsehantering inne-
has inom organisationen.  

● Översyn av rutiner och riktlinjer avseende avvikelsehantering för att specifi-
cera hur arbetet bidrar till regionens mål och målsättning att minska antalet 
vårdskador.  
Rådande rutiner och riktlinjer saknar idag koppling till regionens mål att minska 
antalet vårdskador. Att förmedla ett varför till en rutins vikt kan bidra till ett ökande 
avseende implementering och efterlevnad.  

Säkerställa att patienters åsikter omhändertas i avvikelsehanteringsproces-
sen. 
Patienter har möjlighet att komma till tals och delge berörd verksamhet synpunkter 
och klagomål. Det finns rutiner, riktlinjer och beskrivning av hantering av syn-
punkter och klagomål i verksamheterna. Synpunkter och klagomål registreras i Sy-
nergi och även eventuella tillhörande åtgärder. Vi har i granskningen inte noterat 
på vilket sätt patienters åsikter omhändertas i avvikelsehanteringsprocessen inom 
de granskade områdena. 
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sättningar som framgår av projektplan från den 19-10-24. PwC ansvarar inte utan särskilt 
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-
port. 


