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Sammanfattning  
Med ambitionen att vara bland de ledande i Sverige och att vara i världsklass i 
patientsäkerhet har Region Jönköpings län som tydligt överordnat mål att 
vårdskadorna ska minska. Arbetet med patientsäkerhet har en lång och stark 
tradition i regionen. Konceptet Säker vård – alla gånger med dess 16 fokus-
områden är ett väl inarbetat stöd för verksamheternas arbete och det fortsätter 
att utvecklas med tiden och vårdens utveckling. 
Den tidigare Patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan regering och Sveriges 
kommuner och landsting upphörde att gälla vid årsskiftet 2014/2015. Den  
1 januari 2015 bildades Region Jönköpings län. Den 1 februari 2015 infördes 
en ny ledningsorganisation för den specialiserade sjukvården i regionen. I an-
slutning till det överfördes chefläkarnas anställning till regionledningen, där 
en ny sektion, chefläkare och patientsäkerhet, bildades för att ytterligare för-
stärka regionens arbete med patientsäkerhet.  
Arbetet med patientsäkerhet har under 2015 fortsatt med fullt engagemang och 
styrka för att uppnå ambitionen och målen med arbetet. 
Viktiga åtgärder som vidtagits under 2015 är bland många andra:  

• Fortsatt arbete inom länsgrupperna för Säker vård - alla gånger 
• Strama-arbetet för adekvat antibiotikaanvändning 
• Uppföljning av clostridieinfektioner 
• Ett projekt i samverkan mellan regionen och kommuner för att säkra läkeme-

delshanteringen inom kommunal hemsjukvård 
• Spridning av metoden Gröna korset för att öka riskmedvetenhet i det dagliga 

vårdarbetet 
• Etablerandet av ett stöd för att ta hand om patient-anhörig-medarbetare vid 

allvarlig vårdskada 
• Utbildningar för vårdpreventionsarbetet 
• Etablerandet av en länsgemensam rutin för vårdplatsplanering/koordinering 

för att hantera överbeläggningssituationer 
• Utbildningar inom Metodikum-verksamheten 
• Ett omfattande arbete med risk- och händelseanalyser.  

 

Överlag är resultaten för arbetet med patientsäkerhet bra, men de måste fort-
satt förbättras. På nationell nivå redovisas nu en minskande andel vårdskador 
under de två senaste åren. Trenden är likartad i regionen även om den inte är 
statistiskt säker. Jämfört med riket i övrigt har regionen mindre problem med 
överbeläggningar. Antibiotikaförskrivningen minskar. Resultaten för hygien- 
och klädrutiner är bra. Målen nås för delar av vårdpreventionsarbetet, det vill 
säga minska risk för trycksår, fall, dålig nutrition på sjukhus. VRI-frekvensen, 
mätt med Infektionsverktyget, är oförändrad. Andelen clostridieinfektioner 
ligger fortsatt något för högt. Andel av patienter som får trycksår minskar men 
ligger fortfarande för högt. 
 

En samlad analys av lex Maria-anmälningar, enskildas klagomål hos IVO och 
ärenden till patientnämnden visar att viktiga förbättringsområden bör vara 
inom diagnostik, vård, behandling, bemötande och kommunikation. Enligt 
avvikelserapporteringen vet vi att viktiga förbättringsområden är läkemedels-
rutiner, kommunikation och dokumentation.  
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass 
i patientsäkerhet. Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling 
där man lär genom egna och andras positiva exempel och misstag i ett uthål-
ligt arbete. Samverkan i internationella nätverk och med akademiska institut-
ioner i vår närhet pågår och vidareutvecklas. I säkerhetsarbetet behövs enga-
gemang, team och tvärprofessionella mötesplatser. Det behövs också tillgång 
till experter och förbättringsmetoder för att öka tillförlitligheten i arbetspro-
cesserna för att ge rätt vård vid rätt tidpunkt, varje gång för varje patient. 
Säker vård – alla gånger med dess 16 fokusområdena utgör basen för region-
ens utvecklingsarbete i patientsäkerhet.  

Övergripande mål 
Minska antal vårdskador. 

Delmål 
Vårdrelaterade infektioner 
Minska andelen vårdrelaterade infektioner genom att arbeta med följande: 
 
Basala hygienrutiner och klädregler 
All personal ska vara korrekt klädd och följa basala hygienrutiner vid all vård-
nära kontakt med patienten. Mer information: 
http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeType=12&nodeId=31555&childId=3830 
Kontaktperson: Gunhild Rensfeldt 
 
Multiresistenta bakterier (MRB) 
Identifiera riskpatienter för att förhindra smittspridning inom slutenvården. 
Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35545 
Kontaktperson: Sofia Wetterbrandt 
 
Clostridium difficile infektioner (CDI) 
Färre än 0,5 fall av CDI per 1000 vårddagar, redovisas per månad. 
Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41413  
Kontaktperson: Sofia Wetterbrandt 
 
Antibiotikaförbrukning 
Inom slutenvården minska användningen av bredspektrumantibiotika, fram-
förallt cefalosporiner och kinoloner, i syfte att minska risken för såväl allmän 
resistensutveckling som individuella biverkningar. Två av flera specifika mål 
har varit att minska användning av cefalosporiner respektive kinoloner så att 
de utgör <8% vardera av den totala antibiotikarekvisitionen. 
Inom primärvården minska antalet antibiotikarecept i förhållande till antalet 
listade patienter samt en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer 
för vanliga infektioner. Mer information: 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35545 
Kontaktperson: Andreas Lägermo  

http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeType=12&nodeId=31555&childId=3830
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35545
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41413
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35545


 
 

  
 
 
   
  

5 

Infektioner i venösa infarter 
Minska andelen vårdrelaterade infektioner i venösa infarter. 
Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35539 
Kontaktperson: Fredrik Hammarskjöld 
 
Förebygga komplikationer vid respiratorbehandling - 
innefattar lunginflammation vid respiratorvård 
Minska andelen vårdrelaterade ventilatorassocierad pneumoni. 
Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35541 
Kontaktperson: Fredrik Hammarskjöld 
 
Infektionsverktyget 
Kontinuerlig infektionsregistrering, som ska vara till hjälp i verksamheternas 
förbättringsarbete. 
Kontaktperson: Andreas Lägermo 
 
KAD 
Minska risken för vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI). Mer information: 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35547 
Kontaktperson: Ingrid Erlandsson 
 
Kirurgisk checklista 
Minimera postoperativa komplikationer som t ex infektioner och trombos. 
Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35543 
Kontaktperson: Erik Wellander 
 
Läkemedel   
Minska antal skador orsakade av läkemedel genom att arbeta med följande: 
 
Läkemedelsfel i vårdens övergångar 
Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Mer information: 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35538 
 
Skador vid användning av farliga läkemedel 
Förebygga fel och skada av potentiellt farliga läkemedel. Mer information: 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35542 
 
Läkemedelsrelaterade problem 
Förebygga läkemedelsrelaterade problem i samband med vård 
Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40388 
Kontaktperson för alla samtliga områden: Mårten Lindström 
 
Vårdprevention 
Vårdpreventionsarbetet ska leda till att ingen händelse som går att undvika ska 
uppstå under vårdtiden; fall, trycksår, viktminskning > 5 % och ohälsa i mun-
nen. Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35544 
Kontaktpersoner: Eva Timén och Pernilla Söderberg 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35539
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35541
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35547
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35543
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35538
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35542
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40388
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35544
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Vitala parametrar 
Upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera innan tillståndet hinner för-
värras och blir livshotande. Mer information: 
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35495 
Kontaktperson: Terje Blomstrand 
 
Suicidprevention 
Följa WHO´s mål att till år 2020 minska nuvarande suicidtalen med minst en 
tredjedel. Mer information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39750 
 
Kommunikation 
Kommunicera på ett säkert sätt för korrekt överföring av information. Mer 
information: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40389 
Kontaktperson: Malin Skreding Hallgren 
 
Nationell patientenkät 
Få in patient/närståendes synpunkter och information för att kunna ge god 
vård (bemötande, patientmedverkan, läkemedel, information, fortsatt vård och 
helhetsintryck).  
Kontaktperson: Eivor Blomqvist 
 
Överbeläggningar 
Att inte ha överbeläggningar eller utlokaliserade patienter. 
Kontaktperson: Chefsjuksköterskor på respektive sjukhus  
 

Övergripande strategi     
Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Den per-
sonal, de lokaler och den utrustning som krävs för god vård ska finnas till-
gänglig. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare. 
Systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna är 
avgörande för att minimera de mänskliga fel och misstag som leder till att pa-
tienter kommer till skada. 
 
Med en säkrare vård kan skador undvikas, samtidigt som vårdplatser och 
andra resurser frigörs. Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet 
i vården är mycket viktigt för ett gott vårdresultat. Varje patient ska känna en 
trygghet och tillit i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar i vårdked-
jan och målet är att patienten hela tiden är välinformerad. 
 
Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling där man lär genom 
egna och andras positiva exempel och misstag. Systematiskt förbättringsarbete 
innebär i arbetet med patientsäkerhet exempelvis; riskanalys, egenkontroll, 
utredning av avvikelser, förbättrade åtgärder i verksamheten, förbättring av 
processer och rutiner. 
 
I säkerhetsarbetet behövs engagemang, team och tvärprofessionella mötesplat-
ser (kliniska mikrosystem). Det behövs också tillgång till experter och förbätt-
ringsmetoder för att öka tillförlitligheten i arbetsprocesserna för att ge rätt 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35495
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39750
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40389
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vård vid rätt tidpunkt, varje gång för varje patient. Detta beskrivs i Säker vård 
– alla gånger med de 16 fokusområdena som utgör basen för regionens ut-
vecklingsarbete i patientsäkerhet. Inom varje område finns åtgärdspaket som 
beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att öka förståelsen för risker, 
minska tillbud och skador. Läs mer på http://plus.rjl.se/sakervard 
 
Samverkan i internationella nätverk är ständigt pågående och vidareutvecklas. 
Genom att säkra mötesplatser för lärande och dialog utvecklas och sprids kun-
skapen i de olika områdena. För detta har länsgemensamma grupper etable-
rats.  
 

 
Säker vård – alla gånger  
 

Strategi delmål     
Vårdrelaterade infektioner 
Basala hygienrutiner och klädregler   
Följsamheten följs genom månatliga mätningar inom hälso- och sjukvården 
samt tandvården. Alla enheter har utbildade observatörer som tillsammans 
med ledningen använder verksamhetens resultat för att förbättra vården. Från 
och med 2009 är dessa mätningar obligatoriska för alla enheter som har vård-
kontakt med patienter. 20 % av de anställda per verksamhet (eller motsva-
rande) observeras varje månad. Verksamheten ansvarar för att fördela obser-
vationerna på samtliga enheter med patientkontakt. Mätningarna ingår i reg-
ionens kvalitetsersättningssystem. För 2015-års ersättning ska basala hygien-
rutiner vara >85 % och rätt klädd >95 %. 
 
Multiresistenta bakterier (MRB) 
Inom regionen finns ett screeningprogram med syfte att identifiera patienter 
som är bärare av MRB. Alla patienter som läggs in i slutenvården riskbedöms 
enligt checklista för MRB och riskpatienter odlas och specifika riktlinjer för 
placering och hygienrutiner finns i väntan på svar. Alla nya fynd registreras 
och följs upp i olika utsträckning beroende på vilken typ av MRB det rör sig 

http://plus.rjl.se/sakervard
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om. Screeningprogrammet och de vårdhygieniska riktlinjerna för MRB utvär-
deras genom mätning av antalet kända fall av smittspridning.  
 
Clostridium difficile infektioner (CDI) 
Smittskydd vårdhygien journalgranskar och analyserar sjukhusassocierade fall 
av CDI. Förekomsten av CDI är ett bra systemmått som speglar både följsam-
het till hygienrutiner, städriktlinjer och antibiotikabruk. 
 
Antibiotikaförbrukning 
Strama arbetar med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap och främja 
insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör antibiotikaresistens, antibi-
otikaanvändning, vårdrelaterade infektioner (VRI) och vårdhygien i syfte att 
bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner 
hos människor. Slutenvårdens somatiska kliniker har Strama-ansvariga läkare 
som i team med verksamhetsutvecklare förväntas ta ett utökat ansvar för dessa 
frågor på sin klinik. De har även i uppgift att analysera data från Infektions-
verktyget. I regelbok för vårdval beskrivs vårdcentralernas ansvar för att följa 
upp och analysera sin antibiotikaförskrivning i samarbete med Strama Jönkö-
ping. 
 
Infektioner i venösa infarter 
En länsgemensam grupp (läkare, sjuksköterskor med flera) finns för att ta 
fram riktlinjer och standardiserade rutiner, till exempel CVK-körkort. Inom 
respektive sjukvårdsförvaltning finns instruktörer samt ombud från vårdenhet-
er. Utbildningar genomförs för sjuksköterskor inom förvaltningarna.  
 
Förebygga komplikationer vid respiratorbehandling – innefattar lungin-
flammation vid respiratorvård 
En länsgemensam grupp (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, under-
sköterskor med flera) finns för att ta fram riktlinjer och standardiserade ruti-
ner. Inom verksamhetsområdena finns ansvarig personal som arbetar med 
olika förbättringsområden. 
 
Infektionsverktyget 
Infektionsverktyget används på slutenvårdens somatiska kliniker för att följa 
upp vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. 
 
KAD 
Regionen har gemensamma riktlinjer ” KAD-bara när det behövs”. Riktlinjer-
na har introducerats och används inom slutenvårdens avdelningar. Ansvariga 
coacher finns för följsamhet till riktlinjerna. 
 
Kirurgisk checklista 
Före operation på vårdavdelning eller operationsenheten kontrolleras patien-
terna enligt WHO´s checklista.  
 
Läkemedel 
Läkemedelskommittén och Läkemedelsförsörjning arbetar med det gemen-
samt uppsatta uppdraget/strategin: ”Att stödja regionen till en evidensbaserad, 
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säker, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt en rationell 
och säker läkemedelsförsörjning”.  
 
Läkemedelskommitténs ordförande samt utsedd apotekare inom läkemedels-
försörjning/klinisk farmaci ansvarar för att planera och följa upp patientsäker-
hetsarbetet. Samverkan sker med chefläkare samt med Qulturum. Genom lä-
kemedelsdialoger på respektive sjukhus samt samverkan med vårdval primär-
vård görs planering och uppföljning inom verksamheterna. Läkemedelskom-
mittén och läkemedelsförsörjning samarbetar genom länets läkemedelsråd. 
Här beslutas om strategi och prioriteringar inför kommande arbeten inom om-
rådet läkemedel och patientsäkerhet.  
I regionledningen finns en strategigrupp för läkemedelsfrågor med ordförande 
i Läkemedelskommittén, ekonom samt två apotekare. På enheten klinisk far-
maci finns åtta kliniska apotekare som på olika nivåer arbetar med patientsä-
kerhetsfrågor som rör läkemedel i respektive sjukvårdsområde. 
 
Vårdprevention 
Regionen har en styrgrupp vårdprevention med syfte att skapa ett systematiskt 
och strukturerat förebyggande arbetssätt, vilket garanterar en säker och lika 
vård till alla patienter i länet. Arbetet ska stärka angreppssätten vad gäller fall, 
undernäring, trycksår och munhälsa. Det finns riktlinjer för vårdprevention 
och, för de patienter som bedöms vara inom risk, ska åtgärder sättas in.  
Varje person, 65 år eller äldre, riskbedöms och åtgärder vidtas. Detta är ett 
förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och om-
sorg. Olika professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med dessa 
områden, och de har en stark koppling till varandra. Samtliga personer inom 
relevanta enheter riskbedöms genom evidensbaserade instrument. RBT-skalan 
och Modifierad Norton scale är bedömningsinstrument som visar risk för att 
utveckla trycksår. SF-MNA (Short form-Mini Nutritional Assessment) eller 
SKL´s patientsäkerhet nutrition bedömer risk för undernäring. SKL´s patient-
säkerhet – fall bedömer fallrisk. ROAG (Revised Oral Assessment Guide) be-
dömer risk för hälsa munnen. Det finns en handlingsplan för vårdprevention 
och en för trycksår. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret Senior 
alert.  
 
Vitala parametrar (VP) 
En länsgemensam grupp (läkare, sjuksköterskor med flera) finns för att ta 
fram riktlinjer och standardiserade rutiner. Inom respektive sjukvårdsförvalt-
ning arbetar man med information om VP och i vissa förvaltningar pågår ut-
bildningar via Metodikum. 
 
Suicidprevention 
En länsgemensam grupp (läkare, sjuksköterskor med flera) finns för att ta 
fram riktlinjer och standardiserade rutiner. 
 
Kommunikation 
En länsgemensam grupp (läkare, sjuksköterskor med flera) finns för att ta 
fram riktlinjer och standardiserade rutiner. 
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Patientsäkerhetskultur 
Patientsäkerhetskulturmätningar med enkäter till medarbetarna genomförs re-
gelbundet, dock inte alla år, för att värdera styrkor och svagheter i patient-
säkerhetsarbetet. Den senaste enkäten genomfördes 2014. 
 
Nationell patientenkät 
Patienters erfarenheter av, och synpunkter på hälso- och sjukvården, är en vik-
tig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Patientupplevd kvalitet 
behöver kontinuerligt och systematiskt mätas och resultaten ska användas för 
att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även un-
derlag för jämförelser, ledning och styrning samt för information till medbor-
gare och patienter. Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkom-
mande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och 
sjukvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet, vilket samordnas av 
Sveriges Kommuner och Landsting. Resultaten används i respektive verksam-
hets förbättringsarbete. 
 
Överbeläggningar 
Överbeläggningar och utlokalisering av patienter medför risker för patientsä-
kerhet. Därför behövs ett aktivt arbete för att minska dessa risker. Chefsjuk-
sköterskornas roll är koordinering av vårdplatser på sjukhuset. Arbetsformen 
Daglig styrning är ett viktigt verktyg för riskhantering.  
 

Metodikum 
Metodikum är regionens kliniska lärcentrum. Där bedrivs träning för hälso- 
och sjukvårdspersonal avseende hjärt-lungräddning, scenarioträning, CEPS - 
träning samt klinisk färdighetsträning av olika slag. Program finns, för bland 
annat nyanställda, liksom för grund- och repetitionsutbildning i hjärt-
lungräddning (HLR). 
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Organisatoriskt ansvar för  
patientsäkerhetsarbetet i Region Jönköpings 
län 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 

Organisatoriskt ansvar  
Huvudansvaret för patientsäkerhet följer linjeorganisationen. 
Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan samt flerårsplan. 
Regionstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och har till uppgift att 
leda och samordna verksamheten. RS följer regelbundet upp verksamheten via 
månadsrapporter, delårsrapporter, årsrapport samt fortlöpande information, 
som kan vara muntlig eller i form av anmälningsärenden. 
Regiondirektören (RD) leder operativt regionens verksamhet i enlighet med 
budget och flerårsplan och har ett övergripande ansvar för all verksamhet och 
fördelar ansvar för arbetsuppgifter och befogenheter till sjukvårdsdirektörer. 
RD leder Regionens ledningsgrupp och ingår i Sjukvårdens ledningsgrupp.  
Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) har som en del i sitt hälso- och sjuk-
vårdsuppdrag övergripande ansvar för arbetet med patientsäkerhet och rutiner 
som påverkar patientsäkerhet. HSD är chef för avdelningen folkhälsa och 
sjukvård i regionledningskontoret. Koppling finns till chefläkare, medicinska 
programgrupper, FAKTA-grupper, ledning för de medicinska verksamhetsom-
rådena och verksamhetschefer med flera. Hälso- och sjukvårdsdirektör ingår i 
Regionens ledningsgrupp och leder Sjukvårdens ledningsgrupp. 
Sjukvårdsdirektörerna för Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri och reha-
bilitering, Medicinsk diagnostik samt Bra Liv (primärvård) har inom sina 
verksamhetsområden det övergripande ansvaret för patientsäkerheten. 
  
Verksamhetschef, enhetschef eller motsvarande – patientsäkerhetsansvar föl-
jer verksamhetsansvaret.  
Varje medarbetare har ett patientsäkerhetsansvar i det dagliga arbetet och i det 
systematiska kvalitetsarbetet, genom att delta i framtagande, utprovning och 
vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering och 
uppföljning av mål och resultat. 

Ansvar för samordning och stöd 
På hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag 
Sektion chefläkare och patientsäkerhet 
Chefläkare och patientsäkerhet är en sektion inom avdelningen Folkhälsa och 
sjukvård. En av chefläkarna är chef för sektionen. Sektionen ansvarar för 
övergripande sammanställning och analys av patientsäkerhetssituationen i reg-
ionen. Den stödjer verksamheternas arbete med patientsäkerhet utifrån cheflä-
kares och chefsjuksköterskors arbetsuppgifter samt ansvarar för övergripande 
vårdplatssamordning inklusive arbetet med daglig styrning på sjukhusen. 
Sektionen organiserar patientsäkerhetsdialoger.  
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Chefläkarna är anställda i sektionen chefläkare och patientsäkerhet och de an-
svarar för att: 

• göra Lex Maria-anmälningar.  
• företrädare vårdgivaren i kontakter med Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) gällande patientsäkerhet när inte annan befattningshavare särskilt ef-
terfrågas. 

• efter samråd med personalchef, för anmälan till IVO om det finns skälig an-
ledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- 
och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, 
kan utgöra en fara för patientsäkerheten. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 7 §)  
  

Smittskydd och vårdhygien 
Planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet med syftet att till-
sammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade 
infektioner och smittspridning. 
 
Strama 
Är en del av smittskydd/vårdhygien – arbetar med att sammanställa och aktivt 
förmedla kunskap i frågor som berör antibiotikaresistens, antibiotikaanvänd-
ning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. 
 
Läkemedelskommittén 
Inom regionen har Läkemedelskommittén ansvar för stöd för patientsäkerhets-
arbetet kring läkemedel. Läkemedelskommitténs ordförande samt utsedd apo-
tekare inom läkemedelsförsörjning/klinisk farmaci ansvarar för att planera och 
följa upp patientsäkerhetsarbetet. Samverkan sker med verksamhetsområden, 
chefläkare samt Qulturum. Genom läkemedelsdialoger på respektive sjukhus 
samt samverkan med vårdval primärvård görs planering och uppföljning inom 
verksamheterna. 
 
Qulturum 
Utvecklingsdirektören stödjer via Qulturum regionens patientsäkerhetsarbete 
och leder referensgrupp för patientsäkerhet. Utvecklingsdirektör ingår i Reg-
ionens ledningsgrupp samt Sjukvårdens ledningsgrupp. Qulturums ansvar är 
utveckling av, och stöd för, verksamheternas arbete med patientsäkerhet. 
 
Referensgruppen för patientsäkerhet 
En länsgemensam grupp för patientsäkerhetsarbetets olika processer. Gruppen 
möts regelbundet och har som huvudsaklig uppgift att bidra till utveckling av 
patientsäkerhetsarbetet i regionen. I gruppen utväxlas erfarenheter och kun-
skaper från de olika delarna av regionens patientsäkerhetsarbete. Referens-
gruppen kan bereda frågor till Sjukvårdens ledningsgrupp och de medicinska 
verksamhetsområdenas ledningsgrupper. Referensgruppen har det praktiska 
ansvaret för innehållet, genomförandet och uppföljningen av Säker Vård - alla 
gånger.  
 
I gruppen finns chefläkare, chefsjuksköterskor, patientsäkerhetssamordnare 
(från folkhälsa och sjukvård/chefläkare och patientsäkerhet), utvecklingsle-
dare för patientsäkerhet (från Qulturum), smittskydd/vårdhygien, ordförande i 
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Strama, ordförande i läkemedelskommittén, systemförvaltare för Synergi, fö-
reträdare för patientnämnd samt patientrepresentation. De medicinska verk-
samhetsområdenas är företrädda i referensgruppen genom utvecklingschefer-
na.  
 
Patientnämnden 
Patientnämnden med fem ledamöter har till uppgift att stödja och hjälpa  
patienten i all offentlig finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
 

Övergripande struktur 
Uppföljning och utvärdering av resultat inom Säker vård- alla gånger, nation-
ella satsningar samt andra områden som exempelvisarbetet med patientmed-
verkan sker på alla nivåer inom linjeorganisationen men även inom stödfunkt-
ionerna. Andra forum för uppföljning är referensgruppen för patientsäkerhet, 
Sjukvårdens ledningsgrupp, Regionens ledningsgrupp och Nämnden för Folk-
hälsa och sjukvård. Verksamhetsområdenas ledningsgruppsmöten har patient-
säkerhet som en stående punkt. Handlingsplaner skapas utifrån de resultat som 
finns och förbättringarna följs upp i nya mätningar. Initieringen av förbätt-
ringsarbeten kan införas från flera håll, exempelvis från verksamheten i sitt 
eget förbättringsarbete eller som ett ledningsinitiativ.  
 

Detaljbeskrivning 
Verksamheternas patientsäkerhetsarbete följs upp med verksamhetsberättelser, 
ledningssystem, systemmått och resultat samt i verksamhets-/patientsäkerhets- 
/läkemedelsdialoger. Sjukhusens struktur för dialoger/ronder såg olika ut i den 
gamla ledningsorganisationen, ett nytt länsgemensamt arbetssätt som är an-
passat till den nya organisationen kommer att etableras under 2016.   
 
Säker vård – alla gånger 
Uppföljning och analys av verksamheternas utveckling av en säker vård sker 
med hjälp av patientsäkerhetsmatrisen/pusslet inom Säker vård - alla gångers 
16 områden. Varje verksamhet bedömer hur arbetet går inom de olika områ-
dena med hjälp av färger.   
Matrisen; http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35855 
 
Smittskydd vårdhygien och Strama 
Sammanställer resultat av följsamhet till basala hygienrutiner och rätt klädd, 
vårdrelaterade infektioner, clostridium difficile, antibiotikaförskrivning samt 
antibiotikaresistens per månad, kvartal eller halvår. Återkoppling sker till 
sjukvårdsdirektörerna, chefläkare, referensgrupp för patientsäkerhet och verk-
samhetschefer på vårdcentral, beroende på vilket mått det rör sig om. Lokal 
resistensdata har under året inte återkopplats till ledning utan endast behand-
lats i Stramas arbetsgrupp. Förbättringar initieras i samråd med verksamhets-
chefer och inom slutenvården även med Strama-läkare.  
 
Läkemedel 
Genom den nationella patientenkäten följs frågorna kring läkemedel; om nå-
gon frågat om övriga läkemedel som används, om någon berättat om varför 
läkemedlet ska tas samt informerat om eventuella biverkningar. Information 
om eventuella biverkningar ligger lågt i mätningarna och är något som behö-
ver arbetas mer med. På länsbasis studeras hur läkemedelsbehandling doku-
menteras i patientjournalen inom sluten vård. Dessutom utförs mätningar 
kring hur slutenvården delar ut läkemedelsberättelser till hemgående patienter, 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35855


 
 

  
 
 
   
  

15 

hur vårdcentralerna delar ut läkemedelslista till patienter som får ändrad läke-
medelsbehandling samt hur vårdcentralerna gör läkemedelsgenomgångar på 
invånare över 75 år följs regelbundet. Mätningarna redovisas på referensgrupp 
patientsäkerhets möten samt i läkemedelsdialoger. Vid en läkemedelsdialog 
besöker läkare, apotekare och ekonom från folkhälsa och sjukvård/läkemedel 
respektive klinik under en timma. Från kliniken närvarar verksamhetschef och 
av denne utsedda personer, exempelvis vårdutvecklare, ansvarig för klinikens 
läkemedelshantering och ansvarig för klinikens patientsäkerhetsarbete. Eko-
nomi och patientsäkerhet står på dagordningen. Mötet protokollförs och en 
aktivitetslista upprättas. 
 
Markörbaserad journalgranskning (MJG)  
Sjukhusövergripande granskning görs av 20-30 journaler, beroende på sjukhu-
sets storlek och genomförs av utbildade sjuksköterskor. Identifierade skador 
granskas av chefläkare för att bedöma om det är en vårdskada eller inte. Iden-
tifierade vårdskador meddelas verksamhetscheferna för att analysera och in-
ternt initiera förbättringsarbete. Resultaten registreras i nationell databas för 
vårdskademätning. Enstaka kliniker använder MJG för lokala förbättringsar-
beten. 
 
Vårdprevention 
Trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen följs upp via Senior alert och 
punktprevalensmätningar. Resultaten analyseras på verksamhetsnivå. Varje 
kvartal görs även en uppföljning som redovisas på vårdpreventionssidan. 
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Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Vårdrelaterade infektioner 
Sedan februari 2014 registreras vårdrelaterade infektioner i 
Infektionsverktyget. Smittskydd vårdhygien sammanställer och publicerar 
data på region- respektive sjukhusnivå. Verksamheternas Strama-team har fått 
grundläggande handledning i rapportuttag och analys av data i 
Infektionsverktyget. 

Basala hygienrutiner och klädregler 
Alla regionens enheter som vårdar, undersöker och behandlar patienter deltar i 
de nationella PPM-BHK-mätningarna. Dessutom görs i länet sedan år 2006 
månatliga mätningar. Resultaten redovisas öppet på vårdhygiens webbsida, 
både avseende PPM-BHK och de månatliga mätningarna. 
Verksamhetsansvariga har ansvaret att följa upp resultat och åtgärda brister. 
Vårdhygien följer aktivt resultaten och kontaktar enheter som upprepat har 
sämre resultat än definierade mål. Alla vårdverksamheter har utbildade 
hygienobservatörer. Förutom observationer ingår i deras uppdrag att aktivt 
arbeta med hygienfrågor. Vårdhygien håller informations/utbildningsträffar 
två gånger per år med alla observatörer och deras chefer. Validering av 
observationer ingår vid varje träff. Detta sker via filmade vårdmoment som 
samtliga bedömer individuellt. Resultaten analyseras, återkopplas och visar en 
god överensstämmelse i observatörernas bedömningar. Hygienronder utförs 
som ett komplement till mätningarna med syfte att skapa förutsättningarna att 
följa basala hygienrutiner. Vid dessa tillfällen diskuteras även enhetsspecifika 
frågor och möjlighet ges till fördjupning. PPM VRI-mätning har utförts i 
slutenvården i samband med SKL´s nationella mätning.  

Clostridium difficile – labdata 
Månatligen sammanställs och journalgranskas alla fall av clostridium difficile-
infektion (CDI). Fallen kategoriseras och det ger en ”best guess-analys” av var 
infektionen kan ha förvärvats. Resultat kommuniceras till chefläkare, sjuk-
vårdsdirektörer med flera. Vid några tillfällen har det funnits misstanke om 
smittspridning/utbrott, vilket bland annat har lett till råd om utökad städning. 
Vid två eller fler fall på en vårdenhet samma månad har verksamhetschefen 
uppmanats att granska de vårdhygieniska rutinerna kring fallen samt antibioti-
kaordinationer. 

Multiresistenta bakterier (MRB) 
Vårdhygien följer upp odlingsfynd inom öppen- och slutenvården. Enheter 
kontaktas när fyndet föranleder vårdhygieniska åtgärder och när smittspårning 
kan vara aktuell. 
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Antibiotikaförbrukning 
Primärvårdens antibiotikaförskrivning följs via automatiska diagnoskopplade 
rapporter. Strama följer upp dessa resultat minst en gång per år i samband med 
uppföljningsbesök på vårdcentralerna. Antalet recept ökade under årets fyra 
första månader, till stor del beroende på en svår luftvägsinfektionssäsong. Se-
dan sommaren har förskrivningen minskat igen och sett över hela året skrevs 
det ut 295 recept per 1000 invånare. Slutenvårdens rekvisition av antibiotika 
följs bland annat via kvartalsrapporter från Folkhälsomyndigheten. Den totala 
förbrukningen mätt i DDD ökade under 2015 men är fortfarande en av landets 
lägsta. Andelen bredspektrum-antibiotika har tidigare minskat men under de 
sista månaderna ses en ökning av framförallt cefalosporiner. Resultat åter-
kopplas till Strama-ansvariga läkare på klinikerna. 

Infektioner i venösa infarter 
Analys av vårdrelaterade infektioner har skett via PPM-VRI men sker numera 
via infektionsverktyget. Spetsodlingar genomförs på två av sjukhusen. Före-
komsten av CVK-infektioner (central venkateter) följs genom mätning av tid 
mellan infektioner på ett av sjukhusen. 

Lunginflammation vid respiratorvård 
Mätning av höjd huvudända har gjorts på alla tre sjukhusen. 

KAD – kvarvarande urinkatetrar 
Följsamheten till riktlinjerna inom ”KAD - bara när det behövs” mäts genom 
att varje avdelning granskar 10 journaler. Registrering görs i MOA och redo-
visning, analys över tid samt jämförelse görs på hemsidan varje månad. De två 
målen är följsamhet samt täckningsgrad. 

Kirurgisk checklista 
Genomförd bedömning registreras i MOA, vilket är regionens verktyg för 
mätning och analys. Resultatet presenteras för verksamhet men under  
2012-2015 har endast enstaka jämförande uppgifter kunnat tas fram manuellt. 
Detta i väntan på att övervakningsdatasystemet Metavision inom operation- 
och intensivvårdsklinikerna har utvecklats. 

Läkemedel 
Journalgranskning kring dokumentation av läkemedelsbe-
handling i sluten vård 
Från 2009 görs mätningar på länets tre sjukhus på de 10 senaste patienterna i 
mars respektive september månad, vilka varit inlagda på kliniken. Resultaten 
rapporteras in i uppföljningsmodulen MOA. Klinikerna kan själva lägga in 
och följa upp ytterligare mätningar i MOA. Från 2013 mäts även användning-
en av läkemedelsrelaterade sökord i journaltext. 
 

Läkemedelsgenomgångar i primärvård 
Antal läkemedelsgenomgångar som görs i primärvård registreras med hjälp av 
KVÅ-kod. Andel patienter över 75 år och med fem eller fler läkemedel följs 
upp per vårdcentral.  
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Kvalitetsgranskning 
I det systematiska kvalitetsarbete som regionen bedriver ingår att se till att 
läkemedelshanteringen genomgår en kvalitetsgranskning årligen. Som ett led i 
detta har en webbaserad enkät för självskattning utifrån Socialstyrelsens före-
skrift SOSFS 2000:1 skickats ut till alla vårdenheter både i sluten vård och i 
primärvård samt till tandvård. Vidare har en analys av avvikelser i avvikelse-
hanteringssystemet Synergi, och som rör läkemedelshantering, gjorts för att 
identifiera förbättringsområden. Rapporten har lämnats till sjukvårdsdirektö-
rerna för verksamhetsområde Kirurgisk vård, Medicinsk vård samt  
Psykiatri och rehabilitering för vidare arbete och åtgärder. 
 

Vårdprevention 
PPM-trycksår genomförs två gånger per år på enheter med inskrivna patienter. 
Resultatet analyseras på enhets-, sjukhus- och regionnivå. För personer över 
65 år registreras uppkomna trycksår, fall och undernäring som händelser i kva-
litetsregistret Senior Alert.  
 

Kvalitetsregister 
Alla verksamheter deltar i relevanta kvalitetsregister. Respektive verksamhet 
granskar tillämpliga resultat. Inom regionen sker också en uppföljning via dia-
log mellan region- och verksamhetsområdesledning samt de medicinska pro-
gramgrupperna kring resultat i kvalitetsregister och öppna jämförelser samt 
vilka förbättringsarbeten som genomförs. 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits 
samt vilka åtgärder som genomförts för 
ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 

Vårdrelaterade infektioner 
Följande aktiviteter har genomförts inom området vårdrelaterade infektioner: 
 

Clostridium difficile-infektion 
Uppföljning och sammanställning av nya fall inom slutenvården har gjorts 
varje månad och resultaten kommunicerats till chefläkare och sjukvårdsdirek-
törer. 
 
Multiresistenta bakterier (MRB) 
Vårdhygien har genomfört sju smittspårningar inom slutenvården där patienter 
vårdats en tid innan bärarskapet av MRB uppdagats. Inga sekundärfall hitta-
des. Ett utbrott av ESBL-bildande klebsiella pneumonie inträffade på neona-
talavdelningen under sommaren. Sammanlagt fem barn smittades, alla med 
symtomfritt bärarskap av bakterien. En utbrottsgrupp initierades av smittskydd 
vårdhygien. EKO-odlingar av patienterna har intensifierats efter utbrottet och 
en hygiensjuksköterska har hospiterat på avdelningen för att observera hygien-
rutiner. 
 

Antibiotikaförbrukning 
41 av länets 48 vårdcentraler har under 2015 besökts av Stramas informations-
läkare för uppföljning av förskrivning samt utbildning. Urinvägsinfektioner 
(UVI) och asymtomatisk bakteriuri (ABU) har varit årets tema. Behandlings-
rekommendationer tillsammans med förskrivardata från Diver-rapporter har 
presenterats och diskuterats. Vårdpersonal på kommunala särskilda boenden i 
länet har erbjudits utbildning kring misstänkt UVI hos äldre. Målet har varit 
att minska onödig förskrivning av antibiotika på grund av ABU. Slutenvården 
har börjat analysera sin antibiotikaanvändning utifrån Infektionsverktygets 
data. Implementering av de nya riktlinjerna för behandling av samhällsförvär-
vade infektioner på sjukhus har fortsatt och en app med antibiotikariktlinjer 
för både primär- och slutenvård är under utveckling. 
 

Basala hygienrutiner och klädregler 
Arbetet med följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler leds av smitt-
skydd vårdhygien i samverkan med vård-/verksamhetsutvecklare inom respek-
tive verksamhetsområde. Inom alla verksamheter finns utbildade observatörer 
som varje månad genomför observationer. Gemensamma utbildnings- och in-
formationsträffar genomförs två gånger per år. 
  

Infektioner i venösa infarter 
En länsgemensam grupp för venösa infarter, Säker vårds pusselbit 4, träffas 
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några gånger per år och arbetar med checklistor och utbildningsmaterial, bland 
annat ”körkort” för sjuksköterskor samt patientinformation. Man diskuterar 
även material och enskilda specifika frågor som berör området. I Cosmic har 
journaltabell utarbetats där bland annat registrering av CVK och CVK-
hantering dokumenteras inom många verksamheter. Under 2015 har riktlinjer 
tagits fram för hantering av perifer venkateter samt utbildning för spridning av 
riktlinjerna. 
 

Förebygga komplikationer vid respiratorvård – innefattar 
lunginflammation vid respiratorvård 
En länsgemensam grupp finns där checklistor och standardiserade riktlinjer 
fastställts. Arbete pågår bland annat med att säkerställa att alla patienter i re-
spirator har höjd huvudända till 30 grader. 
 

Infektionsverktyget 
Infektionsverktyget infördes 2014 på länets tre sjukhus. Data har i olika ut-
sträckning sammanställts och analyserats på kliniker samt på regionnivå. En 
hel del kraft har lagts på förnyade valideringar, förbättring av registrerings-
kvalitet och ökad koppling av postoperativa infektioner till utfört ingrepp.  
 

KAD 
Regionen har gemensamma riktlinjer KAD - bara när det behövs och de an-
vänds inom slutenvårdsavdelningar. Ansvariga coacher finns för följsamheten. 
Arbete pågår för att vidga konceptet till primärkommunerna. 
 

Kirurgisk checklista 
Ett arbete med att få in den kirurgiska checklistan i Metavision fortsätter. En 
länsgemensam grupp är med i utformningen. 
 

Städning 
Under året har flera projekt startats där Verksamhetsstöd och service tagit över 
arbetsuppgifter från vården och som inte är patientnära. 
 

Vårdrelaterade lunginflammationer 
Smittskydd vårdhygien, Qulturum och sjukgymnaster från regionen har ge-
mensamt hållit en utbildning för att minska förekomsten av vårdrelaterade 
lunginflammationer. Team från fem kliniker deltog med fokus på mobilisering 
och andningsträning. Förändringsarbeten pågår på klinikerna.  
 

Läkemedel 
Under 2015 har läkemedelskommittén, inom ramen för Säker vård – alla 
gånger och pusselbitarna; förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, fö-
rebygga fel med högriskläkemedel samt läkemedelsrelaterade problem, arbetat 
med följande områden: 
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• Förbättra läkemedelsanvändningen inom särskilt och ordinärt boende inom 
kommunal verksamhet. Samarbetsprojekt mellan regionen och kommunerna 
med start april 2015. 

• Införande av nya läkemedelsförpackningar för vissa läkemedel (elektrolyter 
och cefalosporiner). 

• Egenkontroll (Kvalitetsgranskning) av läkemedelshantering inom sluten 
vård, primärvård och tandvård. 

Förbättrad läkemedelsanvändning i kommunal hemsjukvård 
Med start april 2015 har sex apotekare arbetat med att säkra läkemedelshante-
ringen inom kommunal hemsjukvård. Under året har fokus legat på att göra 
hanteringsgenomgångar för att underlätta iordningställande och administrering 
av läkemedel till personer som behöver hjälp med sin läkemedelshantering i 
hemmet och cirka 3000 genomgångar har gjorts. Exempel är att flytta tidpunk-
ter för administrering under dagen för att minimera antalet tillfällen medicin 
behöver ges, att injektioner har bytts till peroral behandling och att patienter 
lämpade för maskinellt dosdispenserade läkemedel har blivit insatta på detta. I 
samverkan med regionens vårdcentraler, Bra Liv, har det startats upp läkeme-
delsgenomgångar för patienter över 65 år med tio eller fler läkemedel. Läke-
medelsgenomgångar har även genomförts på särskilda boenden och i mobilt 
geriatriskt team. Sammanlagt har apotekare medverkat i 280 läkemedelsge-
nomgångar under perioden april – december. Ansvarsfördelning och samver-
kan mellan inblandade huvudmän är två viktiga områden som identifierats och 
som i mycket påverkar säkerheten i läkemedelshanteringen. Arbetet kommer 
att sammanfattas i en rapport under våren 2016. 

Läkemedelsförpackningar för högriskläkemedel 
I ett nationellt projekt som drivits av Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäk-
ringsbolag) har fokus varit att minska läkemedelsförväxlingar i sjukvården, 
speciellt för vissa cefalosporiner och koncentrerade elektrolyter (högriskläke-
medel). Mer information: http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/material-5/ 

I projektet har ett antal förslag för att minska risken för förväxling av läkeme-
del tagits fram. En landsomfattande upphandling är genomförd av Kommen-
tus/SKL som gäller i fyra år, mer information: 
https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-
samt-omsorg/forpackningsprojektet1/ 

Regionen har anslutit sig till den nationella upphandlingen och de nya för-
packningarna började användas på sjukhusen våren 2015. 

Vårdprevention 
Vårdprevention innebär att skador i form av undernäring, fall, ohälsa i mun 
och trycksår ska undvikas och att alla patienter ska kunna garanteras en säker 
och lika vård. Genom att bygga upp ett förebyggande arbetssätt präglat av 
struktur, systematik och synliggjorda resultat gör vi det säkrare för våra pati-
enter. Samtliga patienter 65 år och äldre riskbedöms genom evidensbaserade 
instrument. Utbildningar genomförs på Metodikum, Jönköping á 2,5 timmar 
och den innehåller en kort introduktion om vårdprevention och sedan fyra 
praktiska stationer med metoder för att under vårdtiden förebygga fall, tryck-
sår, undernäring och ohälsa i munnen. Från Länssjukhuset Ryhov deltog 175 

http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/material-5/
https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/forpackningsprojektet1/
https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/forpackningsprojektet1/
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personer varav 150 undersköterskor vid 4 tillfällen. Andra yrkesgrupper som 
deltog var sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster. 
 
Ortopedisk vårdenhet, Ryhov hade vårdprevention som ett tema på  
utvecklingsdagar och erhöll då motsvarande Metodikums utbildning. Geria-
trisk vårdenhet A, Ryhov har haft två föreläsningar och samtal om vårdpre-
vention och kvalitetsregistret Senior alert.  
 
För att mäta upplevd kunskap skattade deltagarna sin kunskap från 1 till 10 
inom de olika områdena i vårdprevention före respektive efter utbildningen. I 
snitt skattade de att kunskapen hade ökat från 6,2 till 8,0. 
 

 
 
Som utvärdering skattade deltagarna utbildning som helhet på en 10-gradig 
skala. Utbildningarna fick skattningar från 8,6 - 9,3. Kommentarer hämtade 
från utvärderingen: "Allt var super", "Prata med cheferna så att alla får gå!", 
”Har lärt oss mycket, mycket trevligt”, ”Fick en annan syn på vårdprevent-
ion”, ”Lärde sig mycket på kort tid, super”, ”Trevliga instruktörer/föreläsare;  
mycket nöjd”, ”Bra och saklig information som är enkelt att ta till sig och lätt 
att ta med sig i sitt dagliga arbete” samt ”Små åtgärder kan betyda mycket”. 
 
Några tyckte tiden var för knapp och att det då blev stressigt. Några önskar 
ytterligare fördjupning och mer samverkan mellan olika yrkesgrupper. 
Motsvarande utbildningar kommer att genomföras i Eksjö respektive Värnamo 
under 2016. 
 
För tredje året genomfördes en Vårdpreventionsdag för att dela goda exempel 
och inspiration. 2015 deltog 26 personer från 9 olika kliniker. Årets vårdpre-
ventionsstjärna tilldelades onkologisk vårdenheten Ryhov, med motiveringen: 
”En enhet som senaste året har tydligt har bestämt sig för att göra skillnad 
inom vårdprevention. De har hitta struktur i det dagliga arbetet och identifierat 
områden där de systematiskt arbetar med förbättringar. Allt bygger på en ge-
mensam värdegrund”.  
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Utbildning i att ta ut egen data/resultat från Senior alert för att följa hela pro-
cessen och utfall har genomförts på Länssjukhuset Ryhov vid två tillfällen. 8 
personer deltog. Utbildningarna har kopplats enhetens egna resultat och de 
förbättringsarbeten de behöver göra.  
 
En länsgemensam styrgrupp för vårdprevention arbetar för att utveckla, följa 
och stödja vårdprevention inom regionen. Data från Senior alert och PPM-
Trycksår används. En handlingsplan upprättas årligen. Riskbedömningar med 
evidensbaserade instrumenten, utredningar i teamet av bakomliggande orsa-
ker, evidensbaserade åtgärder skapar en struktur inom såväl specialistvård, 
primärvård som kommunal äldreomsorg. För att följa och analyser resultat 
används det nationella kvalitetsregistret Senior där varje verksamhet kan följa 
sina processer och resultat online. Riskbedömning inklusive åtgärder för fall, 
undernäring, ohälsa i mun och trycksår på patienter är ett kvalitetsmått. 

Vitala parametrar 
En länsgemensam rutin för observation av patienters vitala parametrar gäller 
sedan december 2013. En barnanpassad rutin, PEWS, är införd under 2015. 
Under 2015 har utbildningsinsatser om rutinerna utförts. Fortsatt utveckling av 
arbetssätt har pågått inom länsgruppen. 

Suicidprevention 
Den länsgemensamma gruppen har fortsatt sitt arbete med att skapa och sprida 
riktlinjer. Under 2015 har Psykisk ohälsa PsykeBAS, vilket är ett webbaserat 
utbildningsprogram, spridits i primärvården. 
 

Kommunikation 
Rekommenderade kommunikationsverktyg för ökad patientsäkerhet är SBAR, 
Teach-back samt Human Dynamics. Qulturum erbjuder utbildningar och ge-
nomförde under 2015 ett flertal utbildningar på uppdrag av flera kliniker inom 
regionen. Renodlade SBAR-utbildningar hölls på utbildningsdagar för  
operations- och intensivvårdskliniken (OP/IVA) samt onkologkliniken på 
Länssjukhuset Ryhov under augusti. Dessutom utbildades cirka 20 handledare 
på uppvakningsavdelningen/smärtenheten på OP/IVA, vars uppdrag var att 
handleda sina arbetskamrater i SBAR. Kommunikationsutbildning i SBAR, 
Teach back och Human Dynamics hölls under hösten för nyanställda sjukskö-
terskor på medicinkliniken, Höglandssjukhuset, som en del av deras  
introduktionsutbildning. Introduktionsutbildningar i Human Dynamics hölls 
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på 13 enheter inom regionen under året. Dessutom hölls två öppna grundut-
bildningar Steg 1 samt en grundutbildning Steg 2 för regionens medarbetare.  

Patient- och medarbetarstöd vid allvarlig vårdskada 
När en allvarlig vårdskada sker på arbetsplatsen är det viktigt att alla involve-
rade, både patient, närstående och personal får stöd. Vårdskador som leder till 
lex Maria-anmälningar är extra belastande. Ett stöd för chefer inklusive en 
handlingsplan har tagits fram under 2015. Den utgör en modell för hur chefer 
och medarbetare bör agera vid allvarliga vårdskador för att minimera  
skadeeffekterna för alla involverade. Modellen kan behöva modifieras utifrån 
vad som inträffat, de involverade personernas erfarenhet, reaktioner och öns-
kemål. 

Nationell patientenkät 
Den nationella patientenkäten omfattade under året läkarbesök inom primär-
vården. Undersökningen genomfördes i ny version, där indikatorer har ersatts 
av sju dimensioner bestående av vardera två-sex frågor: 

• Information och kunskap 
• Emotionellt stöd 
• Kontinuitet och koordinering 
• Respekt och bemötande 
• Delaktighet och involvering 
• Tillgänglighet 
• Helhetsintryck 

 
Resultat redovisas i form av procentuell andel positiva svar (4-5 på en likert-5 
skala). Alla som svarar har också möjlighet att lämna fria kommentarer. Det 
genomsnittliga resultatet för dimensionerna i primärvårdsundersökningen låg 
över riksgenomsnittet för samtliga dimensioner och regionens resultat var 
bland de tre till sex bästa i landet. Delaktighet och involvering samt helhetsin-
tryck är den dimension där förbättringspotentialen är störst. Svarsfrekvensen 
för undersökningen låg på 39,7 procent, vilket är en markant försämring. Det 
gäller för hela landet. Resultat presenteras på: https://patientenkat.se/sv/ 

Patientsäkerhetskultur 
Ingen mätning är genomförd under 2015.  

Överbeläggningar 
Under året togs det fram en länsgemensam rutin för vårdplatsplane-
ring/koordinering för Region Jönköpings län och syftet är att hantera överbe-
läggningssituationer. Beläggningsmöten/daglig styrning genomförs på sjukhu-
sen. Daglig styrning är ett möte där sjukhusets alla enhetschefer träffas varje 
vardagsmorgon för att gemensamt leda och fördela resurser mot aktuell  
situation, till exempel med avseende på bemanning, smittor och beläggning. 

Risk- och händelseanalys 
Risk- och händelseanalyser genomförs kontinuerligt i verksamheterna. Verk-
samheterna utför egna analyser och resultathanteringar. Under 2015 har minst 
105 händelseanalyser och 82 riskanalyser genomförts. Några exempel på hän-
delseanalyser: 

https://patientenkat.se/sv/
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• Recept som noterats på fel patient. Inget recept på apoteket. 
• Innohep som inte sattes in på patient med femurfraktur på lårbensamputerat 

ben. 
• Mismatch i IT-systemen RIS och ROS. Text överensstämmer inte med texten 

i ROS. 
Några exempel på riskanalyser: 

• Förändrat arbetssätt jourtid 
• Centralisering av bröstkirurgi till Jönköping 
• Ny samverkan mellan geriatriska och medicinkliniken 
• Analys över HVB (hem för vård eller boende)  som är upprättat i nära anslut-

ning till vårdavdelning. 
• FRAM-analys över remisshanteringsprocessen inom klinisk fysiologi. 

Mikrosystemstudiecirkel 
Teamen arbetar med att öka värdet för patienten. Här sker förbättringsarbeten, 
inom patientens process, som leder till ökad patientsäkerhet. Under 2015 ge-
nomfördes två studiecirklar. 

Ledar- och chefsutveckling 
Regionen genomför flera utbildningar för chefer och ledare. Patientsäkerhet är 
ett viktigt område i dessa utbildningar. Syftet för utbildningarna är att stärka 
ledare i olika roller i systemet att utveckla sitt personliga ledarskap i samver-
kan, stärka gemensam värdegrund utifrån gemensam systemsyn som utgår 
från vad som är bäst för patienten/kunden när vi organiserar våra arbetssätt 
samt skapa förutsättningar för att vidareutveckla den lärande organisationen 
där reflektion och lärande är en del av vardagen. 

AT-LEKA/ST-LEKA 
Patientsäkerhet ingår som en del i utbildningarna.  

Gröna korset 
Gröna korset är en metod som lanserats från Södra Älvborgs sjukhus, SÄS för 
att uppmärksamma vårdskador och risker i det dagliga arbetet på en vårdav-
delning eller mottagning. Efter ett studiebesök i Borås under våren 2015 sprids 
nu metoden i vår region. Två utbildningar har genomförts. 

FRAM 
Två utbildningar samt den första nationella workshopen genomfördes på ini-
tiativ av Qulturum i samverkan med Stockholms läns landsting och Västra 
Götalandsregionen under 2015. FRAM står för Funktionell resonans analys- 
metod och är en nyutvecklad metod för händelse- och riskanalys. 

Metodikum 
HLR och Vitala Parametrar har börjat växa ihop till ett koncept och omfatt-
ningen på kurser/träning ökar. Fler instruktörer har utbildats framför allt i Ek-
sjö och Jönköping. Under året var en av de större insatserna den Advanced 
Life Support provider utbildning som OP/IVA Länssjukhuset Ryhov genom-
förde i samarbete med Metodikum. För övrigt ses en tydlig planering hos flera 
enheter där bokningar av Metodikums resurser sker lång tid i förväg. Här kan 
nämnas ambulansverksamheten, förlossning, neonatal, barnmedicin men även 
hjärtvård och för de tidigare etablerade HLR-utbildningarna. Träningarna ökar 
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och fler instruktörer är engagerade. Metodikum deltar i forskning och utveckl-
ing av nationellt utbildningsprogram. 

Från verksamhetsområden och kliniker rapporteras en 
mängd olika aktiviteter 
Exempel på detta är: 

• Under året har två säkerhetsveckor genomförts på kvinnokliniken i Värnamo. 
Vid varje säkerhetsvecka redovisas klinikens avvikelsearbete, någon aktuell 
händelseanalys samt information ges om hur man rapporterar ett ärende i Sy-
nergi. 

• Namngiven kontaktsjuksköterska till patienter som får behandling för cancer 
på onkologkliniken. 

• Utbildning i markörbaserad journalgranskning för psykiatri och barnsjuk-
vård. 

• En stor del av personalen vid alla psykiatriska klinikerna har genomgått ut-
bildning i bemötande vid vård av självskadepatienter. 

• Gröna korset, en metod för att uppmärksamma vårdskador och risker, har in-
förts på många arbetsplatser i regionen. 

• Fortsatt långsiktigt arbete med utbildning i akuta situationer inklusive HLR 
på barnkliniken. 

• Arbete för att trygga patientsäkerheten i vård av tracheostomerade patienter 
på geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov. 

• Driftstart av automationslösning på laboratoriet Länssjukhuset Ryhov för kli-
nisk kemi och mikrobiologi där andelen manuella steg minskar och spårbar-
heten av prov ökar. 

• På klinisk fysiologi har ett formulär Hjälp oss bli bättre tagits fram där pati-
enter kan skriva ner synpunkter på sitt besök. 

• Patientsäkerhetsronder vid labbgenomgångar inom radiologin. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Genom olika ledningsforum och nätverk samverkar regionen med kommuner-
na för att trygga övergångarna i vården och det gemensamma ansvaret för pa-
tienterna. Denna samverkan har hittills skett i lite olika former i förhållande 
till de tre tidigare sjukvårdsområdena. 

 
Esther - samverkansformen på Höglandet 
Esther är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och slutenvården 
på Höglandet för att utveckla äldrevården. Esther startade som ett projekt  
år 1997. Projektets handlingsplan togs fram med hjälp av HPR-metoden  
(healthcare process reengineering) och Esthers slutrapport 1997. Handlings-
planen uppdateras genom en årligen återkommande strategidag i oktober. På 
strategidagen deltar Esther ledningsgrupp, Esthercoacher, socialchefer, politi-
ker och övriga intresserade. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 
Alla medarbetare uppmanas att rapportera risker för vårdskador, faktiska 
vårdskador och förslag till förbättringar. Dessa registreras i Synergi. Synergi 
är ett IT-system för patient/kundsynpunkter, avvikelser och 
förbättringsförslag. Med hjälp av systemet är det möjligt att katalogisera och 
mäta de flesta avvikelser, patient/kundsynpunkter och därtill kopplade 
åtgärder och förbättringsförslag. Avvikelser och patient/kundsynpunkter 
kategoriseras och bedöms avseende frekvens och allvarlighetsgrad. Systemet 
är implementerat i hela regionen. Användargrupp finns på region- samt på 
verksamhetsområdesnivå. 

Enheterna har analysgrupper som bearbetar inkomna patient/kundsynpunkter 
och avvikelser samt tar ställning till åtgärder. På övergripande nivå 
presenteras resultat i referensgruppen. Risk- och säkerhetsrådet bevakar 
ärenden inom respektive ansvarighetsområde. Händelseanalyser görs på de 
mest frekventa och allvarliga händelserna vilket ökar möjligheterna att 
prioritera de mest angelägna förbättringsområdena och förhindra en 
upprepning av liknande händelser. En handlingsplan är upprättad inom de 
flesta verksamheterna. Handlingsplanen diskuteras bland annat i samband med 
genomförandet av patientsäkerhetsdialogerna. Rapportörerna får alltid 
återkoppling på handlagt ärende via avvikelsehanteringssystemet. 

 

 
Avvikelser i Synergi – Patientsäkerhet 
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Avvikelser i Synergi - Patientsäkerhetsområden 
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Avvikelser - Patientsäkerhet 
Totalt inrapporterade avvikelser av typen Olycka/Negativ händelse/Tillbud och Iakttagelse/Risk i 
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Region Jönköpings län 
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
 

Verksamhet 
I första hand kan patienten vända sig med klagomål och synpunkter direkt till 
den verksamhet som det berör. Verksamhetschef ansvarar för fortsatt omhän-
dertagande. 

1177/Patientens direktkanal 
Patient eller närstående kan klaga via 1177/Patientens direktkanal som ser till 
att patient/närstående får prata med någon ansvarig i vården för att försöka 
reda ut vad som hänt. Vill patient/närstående inte själv prata med ansvarig i 
vården kan ansvarig person för patientens direktkanal göra det åt pati-
ent/närstående. Många frågor berör vård och behandling, bemötande och 
kommunikation, organisation, regler och resurser. 

Patientnämnd 
Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan patient och vårdper-
sonalen. Nämnden behandlar ärenden för den sjukvård som regionen ansvarar 
för, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har vårdavtal 
med regionen. I nämnden ingår fem ledamöter som utsetts av de poli-
tiska partierna i regionfullmäktige. Nämnden har en tjänsteman som är sekre-
terare. Patientnämndens sekreterare kontaktar verksamhetschef vid behov. 
Sekreteraren ingår också i referensgruppen för patientsäkerhet och patientbe-
rättelser presenteras i referensgruppen.  
 
Under 2015 registrerades 653 ärenden i patientnämnden, vilket är en ökning 
med 102 ärenden (19 procent) jämfört med 2014. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att denna siffra inte är liktydlig med antalet synpunkter och kla-
gomål på den vård och behandling som getts under året, utan ärendena handlar 
även om att patienter och deras närstående på olika sätt har problem i en vård-
situation eller frågor om vilka regler eller rättigheter som gäller för dem. 
 
Trots att nämnden hanterar klagomål av olika slag är det viktigt att komma 
ihåg att de allra flesta patienter är nöjda med den vård de får. Men viktiga er-
farenheter och lärdomar finns att hämta i patienternas och de närståendes be-
rättelser. Dessa erfarenheter och lärdomar är värdefulla i vårdens kvalitets- 
och patientsäkerhetsabete. 
 
Patientnämndens analys av 2015, några utmaningar inför 2016 och ett antal 
frågor inför framtiden sammanfattas här: 

Analys av 2015 års ärenden: 
• Den flesta ärendena gäller vård och behandling 
• Det brister i bemötande 
• Det brister i kommunikation 

 
Några utmaningar inför 2016: 

• Sprid nätverket Esther i hela regionen 
• Använd återföringsrapporterna mer aktivt i verksamheterna 
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• Ta vara på brukarnas synpunkter och kvalitetssäkra stödpersonsverksamheten 
• Öka vårdpersonalens kunskap om den nya patientlagen 
• Öka kännedomen om patientnämnden i kommunerna 

 
 

 
Andel registrerade ärenden per huvudproblem 2015 
 

 
Huvudproblemområdet Vård och behandling nedbrutet på delproblem (totalt 276 ärenden inom området) 
 
 

IVO - Enskildas klagomål 
Totalt har regionen haft 221 ärenden som gäller anmälningar om fel i vården 
till IVO sedan den 1 januari 2014. Av dessa är 114 från år 2014 och 107 från 
år 2015. Statistiken bygger på kategorisering av händelsen och kategorisering-
en sker då IVO har fattat beslut i ärendet. Ett ärende kan ha flera kategorier. 
Beslut har fram till och med den 31 december 2015 fattats i 104 av samtliga 
221 ärenden, fördelat på 76 ärenden från år 2014 och 28 ärenden från år 2015.  

42 % 

2 % 

22 % 

5 % 

13 % 

8 % 
5 % 3 % 

Vård och behandling

Omvårdnad

Kommunikation

Patientjournal och
sekretess

Undersökning/Utre
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Diagnos: 31 

Behandling: 47 

Läkemedel: 38 

Remiss/,Vårdb
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Intyg: 9 

Second 
opinion: 7 

Medicinsktekni
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Fördelning per huvudrubrik för totalt antal ärenden med beslut sedan 1 januari 2014 

 

Lex Maria 
SOSFS 2005:28 
Region Jönköpings län har gjort totalt 100 anmälningar enligt lex Maria under 
2014 och 2015. Av dessa är 43 gjorda under 2014 och 57 under 2015.  

 
Antal lex Maria-anmälningar 2014 och 2015 

 
 
IVO har hittills fattat beslut i 95 av de 100 lex Maria-ärenden som anmälts 
från Region Jönköpings län under 2014 och 2015. IVO har avslutat samtliga 
ärenden mot bakgrund av att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet genom 
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att händelsen har utretts i nödvändig omfattning och de åtgärder som krävs för 
att uppnå hög patientsäkerhet har vidtagits.  
 

 
Kategorisering per delrubrik för lex Maria-ärenden 2015 (totalt 57 st) 
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Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
 
Patientens direktkanals inkomna ärenden presenteras i många fall direkt till 
verksamhetschef samt på ledningsgruppsmöten. Från och med 2012 ska alla 
ärenden rapporteras i Synergi. Under 2015 tog Patientförsäkringen Löf 
(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 536 skadeanmälningar 
som handlade om Region Jönköpings län.  
 

 Antal ärenden under 2015: 

Patientförsäkringen LÖF 536 

Lex-Maria 57 

Enskilda klagomål 107 

Summa: 700 

 
Antalet lex Maria-anmälningar har ökat under 2015 med 35 %. Tolkningen är 
inte att antalet vårdskador ökat utan att ökningen beror på att chefläkarna har 
arbetat med att öka medvetenheten om vårdskador och utrednings- och  
anmälningsansvar utifrån patientsäkerhetslagen. Ur lex Maria-anmälningar, 
enskildas klagomål och ärenden till patientnämnden framgår att viktiga för-
bättringsområden bör vara inom diagnostik, vård, behandling, bemötande och 
kommunikation. Enligt avvikelserapporteringen vet vi att viktiga förbättrings-
områden är läkemedelsrutiner, kommunikation och dokumentation. 
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Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
De senaste åren har en ny syn på patientens delaktighet i sin egen vård och i 
vårdens utveckling etablerats. Det finns en ökad insikt om att patientens delak-
tighet leder till bättre kvalitet och effektivitet med hänsyn till de behov som 
finns. Sveriges Kommuner och Landsting fastslår i sitt positionspapper om 
patient- och brukarmedverkan (SKL, 2010) att ”patienten/brukarens egna upp-
levelser och önskemål är en kunskapskälla som ska vägas samman med forsk-
ningen och den beprövade erfarenheten”. Patienten/brukaren blir härmed en 
medskapare i utvecklingen av vård och omsorg.  
 
1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Arbete med att informera 
och förankra lagen i verksamheter och gentemot medborgare pågick under 
främst första delen av 2015.  
 
I den åtgärdsplan som togs fram under 2014 var personcentrerad vård ett av 
fem viktiga områden. Ett uppdrag gavs till en arbetsgrupp om att implemen-
tera personcentrerad vård och patientmedverkan i hela länet. Under 2015 har 
arbetet med implementering pågått. Detta har bl.a. innefattat kartläggning av 
goda exempel och en samverkan med GPCC. På flera olika nivåer sker arbetet 
med att involvera patienter/medborgare i olika mötesplatser. I referensgruppen 
ingår sedan lång tid tillbaka patientrepresentant. I ledningsgrupper, olika fo-
kusgrupper och som resurs har vid flertalet tillfällen patienter/medborgare 
bjudits in för att fånga kundperspektivet. 

Patientstödjare 
Den patientstödjare (en person med egen patienterfarenhet) som anställdes vid 
självdialysen under 2012 har fortsatt arbeta och har numera utvidgat sitt 
arbetsområde till stora delar av Länssjukhuset Ryhov. Även på Höglandet 
finns patientstödjare. Inom psykiatrin har man anställt en inflytandesamord-
nare med uppdrag att stärka patientperspektivet. 
 
Inom psykiatrin har Qulturum deltagit i det regionala projektet Nya Grenar, 
med syftet att lyfta fram betydelsen av patient- och närståendeexperter inom 
den psykiatriska vården. Detta har resulterat i att det nu finns en regional 
grupp med så kallade resurspersoner som är redo att gå in i olika sammanhang 
för att använda sina erfarenheter som stöd till personal och patienter.   
Patientberättelser som dokumenterats ges ut i broschyrer eller bokform och 
används som utbildningsmaterial i olika sammanhang som studiecirklar i 
sjukvården, utbildningar i kvalitetsutvecklingsmetoder. 
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Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 
De flesta resultaten beskriver att arbetet med patientsäkerhet går bra. 
Exempel är: 

• På nationell nivå redovisas nu en minskande andel vårdskador under de två 
senaste åren. Trenden är likartad i regionen även om den inte är statistiskt sä-
ker. 

• Jämfört med riket i övrigt har regionen mindre problem med överbeläggning-
ar. 

• Antibiotikaförskrivningen minskar. 
• Resultaten för hygien- och klädrutiner är bra. 
• Målen för vårdpreventionsarbetet (att minska risk för trycksår, fall, dålig nut-

rition på sjukhus) uppnås. 
• Utbildning av Strama-team har fortsatt. 
• Verksamheten på Metodikum fortsätter öka. 

 
Även för de områden där resultaten är bra krävs fortsatt utveckling för att upp-
rätthålla och ytterligare förbättra dem.  
 
För andra områden behövs mer arbete för bättre resultat. Några exempel på 
det är: 
 

• VRI-frekvensen, mätt med Infektionsverktyget, är oförändrad. 
• Andelen clostridieinfektioner ligger fortsatt något för högt. 
• Andel trycksår minskar men ligger fortfarande för högt. 
• Fortsatt sämre resultat för vårdpreventionsarbetet för ohälsa i munnen där  

målen inte uppnås. 
 
Sammanfattande resultat uppdateras och presenteras fortlöpande på 
rjl.se/sakervard: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35715 
 

Strukturmått 
Strama 
Läkare och vårdutvecklare från verksamheterna inom respektive klinik ingår i 
Strama-team. I stort sett alla Strama-team har fått utbildning i kunskap om 
området samt förbättringskunskap.  
 
Risk- och händelseanalyser 
Inga händelseanalys- eller riskanalysutbildningar genomfördes under hösten 
2015. 
 

Basala hygienrutiner/ klädregler 
Observatörsutbildning/information utförs två gånger per år. 
 
 
 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35715
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Metodikum 
Antal genomförda utbildningar under 2015 är 507 st. Antal anmälda 
deltagare är minst 4 660. 

  

Resultatmått 
Vårdskademätning 

 
Vårdskador per 1000 vårddagar tertial 

 
Regionen har fortsatt att analysera, mäta och registerar vårdskador till den  
nationella databasen för MJG. På nationell nivå anser man sig nu kunna påvisa 
att vårdskadorna minskar. På sjukhus- och regionnivå är det svårt att dra 
samma slutsatser då datamängden är för liten. 
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Antibiotika

 
Antal uthämtade antibiotika recept 2013-2015 

 
En vinter med mycket luftvägsinfektioner bidrog till en ökning av antalet 
recept i början av året. Kvartal 2 och 3 var förskrivningen återigen lägre än 
2014 och resultatet blev en minskning med 1 % sett på årsbasis. Rekvisition 
av antibiotika till sjukhusen fortsätter öka i relation till antalet vårddagar. Det 
faktiska antalet DDD är däremot lite lägre än 2014.  
 
 J01 (exkl J01XX05) 2015 2014 Diff 
DDD 145191,9 151157,3 -3,9% 
DDD/ 100 vårddagar 43,1 42,4 +1,7% 
 
Andelen cefalosporiner utgör fortfarande cirka 10 %. Stramas mål är att 
komma ner till 8 %. 
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Vårdrelaterade infektioner - Infektionsverktyget 
 

 
VRI-incidens 
 

VRI-incidensen följs på region- och sjukhusnivå. Valideringar har visat att 
antalet VRI underskattas med 20-30 %. Arbete pågår löpande tillsammans 
med Strama-teamen för att hitta en bra struktur för enskilda klinikers  
uppföljning av sina VRI-data. 
 

Clostridium difficile 

 
Nya fall av clostridium diff. per 1000 vårddagar 
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Efter det allvarliga utbrottet av clostridiuminfektioner på Höglandssjukhuset 
2012 följer och redovisar smittskydd vårdhygien antal nya fall av clostridium 
difficile-infektion per 1000 vårddagar. Ett mål på högst 0,5 anses vara rimligt. 
I upprepade mätningar de senaste åren är resultaten inte helt tillfredsställande, 
för regionen som helhet ligger vi ofta över 0,5 och värst är situationen fortfa-
rande i Eksjö. Arbetet med problemområdet har intensifierats under 2015. 
 
Vårdprevention 
Andel trycksår  
Mål: Inga trycksår kategori 2-4 ska uppstå under vårdtiden 2015. 
Resultat: Andel trycksår har minskat från 12 % 2011 till 10,3 % hösten 2015, 
mätt i SKL:s punktprevalensmätning. 
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Viktnedgång >5 %    
Mål: 10 % minskning av personer med viktminskning > 5 % under vårdtiden 
senast 31 dec 2015 jämfört med 2014. 
Resultat: Målen uppnås inte. 
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Nationella patientenkäten 

 
 
NPE primärvården – 2015 
Regionen uppnår som ofta goda resultat i de nationella patientenkäterna. Invå-
narna har stort förtroende för vården i regionen. 
 
Överbeläggningar 

 
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser, Region Jönköpings län. 
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Även om överbeläggningsituationer och utlokaliseringar av patienter med rätta 
upplevs som ett problem och en patientsäkerhetsrisk bland medarbetare, är 
regionens resultat bättre än riket i övrigt. 
 

Processmått  
Basala hygienrutiner och klädregler 

 
Region Jönköpings län följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 

 
Dessa resultat är fortfarande goda och bland de bästa i Sverige. 
 

Läkemedel 
Resultat av kvalitetsgranskning baserat på avvikelseregistrering. De viktigaste 
förbättringsområdena var: 

• Läkarna måste fokusera på att patienterna ska ha en aktiverad och korrekt lä-
kemedelslista med utdelningstillfällen också för läkemedel som är skrivna 
enligt särskild ordination, som alltså inte genererar utdelningstillfällen auto-
matiskt i Cosmic, t.ex. smärtplåster. Utbildning och möjlighet att utföra ar-
betsuppgiften är viktiga grundförutsättningar. 

• När olika system för dokumentation finns och används, som för 
Cosmic/Metavision, Cosmic/Pascal (Apodos), är det viktigt med välfunge-
rande rutiner och kommunikation. 

• När nya behandlingar införs, som för NOAK, är det viktigt att riskanalys 
görs, att nya rutiner skrivs och att dessa följs upp för att bli optimala. 

• Administration av läkemedel är en viktig del av sjuksköterskans arbetsupp-
gifter och bör därför ges den uppmärksamhet och tid som krävs för att detta 
ska vara säkert. Utbildning kring rutiner för smärtplåster och skillnader mel-
lan ”vanliga” tabletter och depottabletter bör ske. 

• PVK på akutmottagningen eller inte löses troligen bäst med ökad information 
och kommunikation. 



 
 

  
 
 
   
  

44 

 
 
Vårdprevention 
Andel riskbedömningar av fall, trycksår undernäring 65+, munhälsa inom 
sjukhusvård.  
Mål: 80 %. 
Resultat: Verksamhetsområde medicinsk vård: 84 %, verksamhetsområde  
Kirurgisk vård: 85 %  

  
 
 
 

Andel av de personer med risk som erhållit förebyggande åtgärder.  
Mål: 90 %.  
Resultat: Verksamhetsområde medicinsk vård: 95 %, verksamhetsområde  
Kirurgisk vård: 95 %  
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Ohälsa i munnen 
Mål: 60 % av totalt gjorda riskbedömningar under 2015 ska även innehålla 
bedömning av munhälsa enligt ROAG och av de personer som har risk ska  
90 % ha åtgärd. 
Resultat: Målen har inte uppnåtts under 2015 för andel bedömda. För de som 
bedömts har målen nåtts vad gäller vidtagna åtgärder. 

 

 
 

KAD-bara när det behövs 

Följsamhet till riktlinjer KAD – bara när det behövs 

 
Processen är stabil med följsamhet till riktlinjerna på cirka 80 %.  
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Övergripande mål och strategier för 
kommande år 
 

Övergripande mål  
Region Jönköpings län är bland de ledande i Sverige och ska vara i världsklass 
i patientsäkerhet. De mål för patientsäkerhet som sätts i regionens budget och 
flerårsplan för 2016 ska uppnås av regionen som helhet samt enskilda verk-
samhetsområden och kliniker när så är tillämpligt. 

Angreppssätt  
Det huvudsakliga arbetet fortsätter att utföras inom klinikerna med stöd av 
Qulturum och sektion chefläkare och patientsäkerhet. Säker vård - alla gånger 
är det gemensamma konceptet för riktlinjer och uppföljning av centrala områ-
den inom arbetet med patientsäkerhet. Arbetet och resultaten ska följas upp 
och stödjas i patientsäkerhetsdialoger som genomförs regelbundet i verksam-
heterna. Arbetsätt för dessa dialoger i den nya ledningsorganisationen kommer 
att etableras under 2016. Patientsäkerhet ska vara ett återkommande ämne i 
olika ledningsmöten i regionen. Arbete och resultat inom patientsäkerhetsom-
rådet redovisas och diskuteras fortlöpande. 
 
Under våren 2016 utförs arbete, där ansvar och struktur för det stödjande och 
ledande praktiska arbetet med patientsäkerhet, inom verksamhetsområden, 
kliniker, Qulturum och sektionen chefläkare och patientsäkerhet inom folk-
hälsa och sjukvård, klargörs. 
 
För samverkan med kommunerna finns ett ledningssystem för samverkan på 
både medarbetar, chefs- och politisk nivå för att tillsammans göra bästa möj-
liga för invånarna. I samverkan arbetar man inom områdena Barn och unga, 
psykiatri och missbruk, äldre samt folkhälsa, funktionsnedsättning och IT.  
Patientsäkerhet ska beaktas inom samtliga områden. 
 

Delområden 
Infektionsverktyg – Strama 
Stramas och vårdhygiens arbete ska integreras ytterligare, framförallt när det 
gäller VRI och med stöd av Infektionsverktyget. Under 2016 läggs ett särskilt 
fokus på vårdrelaterad sepsis.  Patientsäkerhetsarbetet på neonatalavdelningen 
Länssjukhuset Ryhov fortsätter. De veckovisa EKO-odlingarna analyseras och 
sammanställs av mikrobiologen/smittskydd vårdhygien. Strama-arbetet i pri-
märvården kommer att fortsätta på liknande sätt med uppföljningsbesök som 
innehåller både utbildning och återkoppling av förskrivning. 
 

Vårdhygien 
Regionens upplägg med hygienobservationer månadsvis fortsätter. De goda 
resultat som uppvisas ska upprätthållas genom regelbundna träffar med obser-
vatörer och chefer samt fortsatt uppsökande verksamhet för att vidmakthålla 
de goda kontakter vårdhygien har med alla vårdgivare. Under 2016 fortsätter 
satsningen på länets vårdcentraler och patienternas delaktighet i hygienarbetet. 
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SKL´s rapport Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebyg-
ger kommer att ligga till grund för, att tillsammans med vården, utveckla 
vårdhygien. Insatser i den kommunala hälso- och sjukvården har under året 
intensifierats. Flera projekt har startats tillsammans med länets kommuner.  
 
Läkemedel 
Ny form för läkemedelsdialoger kommer att etableras. Genomgång av mål och 
mätningar inom området kommer ske under 2016. 
 

Vitala parametrar (VP) 
Fortsatt arbete med de nya riktlinjerna samt uppföljning av dessa. Ett infö-
rande av NEWS övervägs, vilket är ett stöd för observation av vitala paramet-
rar och strukturerade åtgärder vid utfall av VP. 
 

Metodikum 
Metodikum utökar simuleringsverksamheten för alla personalkategorier. 
 

Vårdprevention 
Nya mål är satta med fokus på att undvika händelser. Regionen fortsätter med 
implementering av nya riktlinjer med starkt fokus på att följa de egna resulta-
ten och agera på dessa. En vårdpreventionsdag instiftas där Årets Stjärna utses 
för att stimulera till förbättringsarbete. Vårdpreventionsdialoger genomförs 
kontinuerligt på sjukhusen och resultatuppföljning sker via regionens webb-
plats. Utbildningsdagar kring riktlinjer kommer att arrangeras för omvård-
nadspersonal. 
 

Vårdskademätning 
Ett nytt arbetssätt för vårdskademätning med MJG (markörbaserad journal-
granskning) etableras i enlighet med den nya ledningsorganisationen. Mät-
ningen sker från och med 2016 för regionen som helhet, och inte som tidigare 
uppdelat för de tre sjukhusen. Fortsatt arbete med spridning av MJG som me-
tod för verksamhetsutveckling. Psykiatrin samt barnsjukvården arbetar med att 
etablera granskningar under 2016. 
 
Utbildning 
FRAM/Resiliens 
Ny FRAM-utbildning planeras för hösten 2016. Ett forsknings- och utveckl-
ingssamarbete är etablerat med Center för kvalitet, Syddansk region, för fort-
satt arbete inom området. 
 
Mikrosystemutbildning 
Ny omgång hösten 2016. 
 
Händelse- och riskanalys 
Utbildningar ges under året. 
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Pneumoni  
Den nya utbildningssatsningen Vårdrelaterad lunginflammation planeras för 
2016. 
 

Suicidprevention 
Spridning av innehållet i pusselbit 14 till alla verksamheter.  
 
Kommunikation 
Fortsatt spridning av kommunikationsverktygen.  
 
Kollegial stödgrupp vid allvarlig vårdskada  
En grupp av medarbetare utbildas under 2016 för att kunna vara stöd för kol-
legor som blir inblandade i allvarliga vårdskador. 
 
Patientsäkerhetskultur 
Mätning sker med en sammanslagen enkät för patientsäkerhetskultur och ar-
betsmiljö hösten 2016. 
 

Patientmedverkan 
Utveckling pågår inom samtliga medicinska verksamhetsområden. Den sats-
ning som påbörjades inom område medicin i samverkan med GPCC, då chefer 
och nyckelpersoner genomgick en utbildningsinsats fortsätter under 2016 till 
att omfatta alla medarbetare på i första hand medicinklinikerna. 
Inom psykiatri och rehabilitering fortsätter bland annat arbetet med återhämt-
ningsinriktat arbetssätt och flera aktiviteter inom rehabilitering pågår. Rehabi-
literingsmedicin fortsätter med sitt arbete och är ackrediterade med hjälp av 
CARF, vilket innebär att ett starkt fokus ligger på kundfokus/ 
personcentrering. Primärvården kommer att fokusera på ett mer personcentre-
rat arbetssätt, exempelvis genom att använda vårdsamordnare som en nyckel-
roll för att stötta de mest sjuka äldre. Arbetet med att utveckla rollen för  
patientstödjare kommer att fortsätta under året.  
 
Levande bibliotek är ett initiativ för att identifiera personer med patienterfa-
renheter som vill bidra med dessa i olika sammanhang. Det kan röra sig om att 
ingå i utvecklingsteam/ andra arbetsgrupper, föreläsa/ utbilda personal eller 
vara en stödperson för en nyinsjuknad person. Rekrytering pågår via bland 
annat patient-organisationerna. Utbildning/stöd till de som är intresserade 
kommer att erbjudas.  
 
Satsning på egenvård är ett viktigt område i regionen. I samverkan med  
patientorganisationer kommer en satsning på ”Hälsocafé” att starta. Hälso-
caféerna ska innehålla olika mötesplatser för olika målgrupper.   
 

Övergripande sammanställning och analys av risker och av-
vikelse 
Arbetet fortsätter under 2016. En viktig förutsättning för arbetet är etableran-
det av nytt IT-stöd för ett ledningssystem. 
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Mätningar i patientsäkerhet 
Mätgruppen fortsätter sitt arbeta att se över mätningar som kan spegla hur väl 
arbetet med patientsäkerhet fungerar på flera olika nivåer. En resultattavla för 
referensgruppen ska tas fram. 
 

Säker vård – alla gånger 
Säkerställande av arbetssätt och arbetsgrupper utifrån de nya förutsättningarna 
och möjligheterna med en ny ledningsorganisation. 
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