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1 Sammanfattning 
Förvaltningen Hälsan och Stressmedicin (HoS) består sedan januari 2012 av Hälsan och Arbetslivet 

(HoA) och Institutet för Stressmedicin (ISM) som sedan 2014 har samarbetat när det gäller frågor 

kring patientsäkerhetsarbetet. Avvikande händelser där kunskap i något avseende har behövt förbättras 

har lett till utbildningsinsatser i syfte att påverka det fortsatta arbetet. 

Patientmottagningen vid ISM har avslutats och ISM fungera nu enbart som forsknings- och 

utbildningsenhet.  

Målet inom HoS är nolltolerans för vårdskador. Med ”Säker Vård” menar vi att vårdskador förhindras 

genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Avvikelsehantering som sker via MedControlPRO utgör 

grunden för identifikation av händelser. Vid allvarliga händelser och tillbud skall, utöver anmälan 

enligt Lex Maria, en händelseanalys genomföras.  

Vi har under 2021 haft 18 st registrerade patientrelaterade avvikelser i Medcontrol, inga allvarliga 

patientavvikelser. Tolv stycken av dessa berör överföring av provsvar.  

 

Under året 2021 har vi inte haft någon Lex Maria anmälan inom förvaltningen.  

 

Under våren 2020 skapade vi utifrån Covidpandemin en tvärprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att 

kontinuerligt utföra risk och konsekvensbedömning avseende de tjänster vi levererar till regionens 

olika förvaltningar utifrån aktuellt läge med syfte att minimera smittspridning. I detta arbete har även 

ingått översyn av såväl tjänsterutiner mot kund som interna rutiner för att minimera smittspridning.  

Då vi under åren haft få registrerade avvikelser och misstänker att det sker en underrapportering har vi 

även under 2021 arbetat med att öka registreringen av identifierade avvikelser genom att lyfta detta på 

APT för att medvetandegöra all personal. 

 

Rubrik: Patientsakerhetsberattelse 2021  Hälsan och Stressmedicin

Dokument-ID: HOS7693-1802102953-176

Version: 1.0



Västra Götalandsregionen, Patientsäkerhetsberättelse 4(8) 

2 Struktur 

2.1 Övergripande mål och strategier 

 

 

Inom Hälsan och Arbetslivet har vi ett integrerat ledningssystem som innefattar kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö och säkerhet. Verksamhetssystemet omfattar all vår verksamhet och består av policy, mål 

och handlingsplaner, styrande dokument (lagar, föreskrifter, tjänstebeskrivningar mm), rutiner, 

dokumenterad information (ex patientjournaler, kundinformation och verksamhetsstatistik i vårt 

journalsystem 3Q mm), checklistor, mallar och protokoll.  

Vårt arbete och arbetssätt inom HoA styrs av riktlinjer beskrivna i dokumentet, KRAV Ledningssystem 

för kvalitet inom svensk företagshälsovård (FHV-Kravdokument) (tidigare Specifikation för svensk 

företagshälsovård) som ansluter till certifierbar standard (SS-EN ISO 9001 2015 Ledningssystem för 

kvalitet. 

Vi genomgår extern revision årligen och kommer utföra en recertifiering avseende ISO 9001 Kvalitet 

under 2022 . Vi genomför även intern revision årligen på samtliga enheter inom HoA. 

 

2.2 Organisation och ansvar 

Inom HoA är det Verksamhetsledningsgruppen (VLG) som ansvarar för och följer upp anmälda 

avvikelser och förbättringsarbetet. Information går sedan ut till medarbetarna via enhetscheferna. 

Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för planering, ledning och egenkontroll av 

patientsäkerhetsarbetet. Det övergripande ansvaret har verksamhetschefen. 

Vad gäller anmälningar enligt Lex Maria har den medicinskt ledningsansvarige (MLA) operativt 

ansvar och verksamhetschefen det formella ansvaret. 

 

2.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Vi arbetar inom förvaltningen mot ett allt mer enhetligt arbetssätt avseende medicinska rutiner där vi 

under senare år gjort omfattande arbeten med översyn och revidering av våra rutiner.  De reviderade 

rutinerna har därefter implementerats via medicinska möten samt enligt en fastställd 

publiceringsordning. Samverkan sker också vid behov med Smittskydd, Vårdhygien, Infektion och 

specialister inom alkohol- och drogproblematik, dels via MLA centralt eller via medicinsk personal 

lokalt på våra enheter. Vi har ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte både mellan de olika enheterna inom 

vår verksamhet och med ISM.  

Under 2020 skapade vi utifrån Covidpandemin en tvärprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att 

kontinuerligt utföra risk och konsekvensbedömning avseende de tjänster vi levererar till regionens 

olika förvaltningar utifrån aktuellt läge med syfte att minimera smittspridning. I detta arbete har även 

ingått översyn av såväl tjänsterutiner mot kund som interna rutiner för att minimera smittspridning.  

 

2.4 Patienters och närståendes delaktighet 

Då verksamheten i vår förvaltning inte innebär traditionellt vårdarbete med inneliggande patienter utan 

enbart mottagningsverksamhet där inte sällan såväl chefer, HR som facklig företrädare samt ibland 
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även handläggare från Försäkringskassan också deltar sker en kontinuerlig dialog med patienten om 

syftet med behandling, rehabilitering och uppföljning. Patienten är genom detta arbetssätt aktiv och 

delaktig i sin rehabiliteringsprocess. Detta arbetssätt är också en förutsättning för att uppnå en så 

optimal rehabilitering som möjligt för individen.  

 

2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Den eller de bland personalen som varit med vid händelse som har medfört eller hade kunnat medföra 

vårdskada skall snarast rapportera händelsen i avvikelsesystemet MedControlPRO. Då vi under åren 

haft få registrerade avvikelser och misstänker att det sker en underrapportering arbetar vi med att öka 

registreringen av identifierade avvikelser genom att lyfta detta på APT för att medvetandegöra all 

personal 

Ansvarig chef skall behandla inkomna ärenden inom en vecka och se till att avvikelser (även 

arbetsskador och tillbud) förs in i aktuell handlingsplan för information och eventuell hantering på 

arbetsplatsträff. I vissa fall kan chefen välja att hantera avvikelse utanför handlingsplan och 

arbetsplatsträff.  

När kund framför klagomål på uppdrag eller tjänst skall detta skyndsamt rapporteras till närmaste chef. 

Om chefen bedömer ärendet som en avvikelse ska detta registreras i MedControlPRO och 

dokumenteras i enhetens handlingsplan.  

Verksamheten inom H&A består inte av traditionell sjukvård och vi har få medicinska avvikelser som 

identifieras utifrån punktvis rapportering av enskilda, utspridda och inte sällan helt olika situationer.  

 

2.6 Klagomål och synpunkter 

Inkomna klagomål om bemötande, vård och behandling kommuniceras direkt med kund/patient och 

klagomålen utreds beroende på typ av klagomål av ansvarig chef alternativt medicinskt ansvarig 

läkare. Klagomål som anses vara en avvikelse och rapporterats i Medcontrol tas upp i VLG. 

Framkommer behov av att förändra rutin görs det av utsedd arbetsgrupp med återkoppling till 

medarbetare på APT.  

 

2.7 Egenkontroll 

Hälsan och Arbetslivet har interna revisorer som årligen genomför revisioner av verksamheten. Som 

underlag i detta arbete har de interna revisorer hjälp av avvikelserapporter och observationer som 

framkommit i tidigare interna eller externa revisioner och särskilda frågor som identifierats inom 

verksamheten vid tex intervjuer av medarbetare från samtliga enheter.  

Beslut kring uppföljning och åtgärder av vad som framkommer i intern och extern revision sker i 

Verksamhetsledningsgruppen, VLG.  

De interna revisorerna planerar, genomför revisioner en gång per år och redovisar dessa för VLG.  
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3 Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
Inom HoA sker kontinuerligt översyn och uppdatering av tjänstebeskrivningar och rutiner. Under de 

senaste åren har en omfattande översyn av olika rutiner gällande både administrativa som medicinska i 

form av tjänstebeskrivningar och instruktioner skett. Det har även skett en uppgradering av vårt 

journalsystem 3Q under 2019 samt 2020. 

 

3.1 Riskanalys 

Inför varje större förändring av verksamheten skall en bedömning göras av dels personalens 

arbetsmiljö och dels om risk för patientsäkerhet föreligger. I sådana fall skall en riskanalys 

genomföras.  

Vid riskbedömningen kan vi använda oss av konsekvensanalys, SWOT-analys och riskanalys där 

risken värderas enligt metoden – ”sannolikhet x konsekvens”. För miljö, kvalitet/patientsäkerhet och 

arbetsmiljö används ”Modell för risk- och aspektbedömning”. Inom förvaltningen finns inga speciella 

team som utför riskanalyser utan beroende på typ av händelse kan de som är mest kompetenta på 

området tillsammans med ansvarig ingå i en sådan grupp. 

Varje enhet har medicinska möten regelbundet där eventuella identifierade potentiella risker kan lyftas 

fram av den medicinska personalen för ställningstagande till lämplig åtgärd. 

De olika yrkeskategorierna som arbetar inom Hälsan och Arbetslivet har sk kategoriträffar en gång per 

termin där det också finns möjlighet att lyfta otydligheter etc som kan innebära en ökad risk och föra 

dessa vidare i organisationen för eventuell åtgärd. De olika yrkesgrupperna har en kontaktperson som 

sitter med i verksamhetsledningen och kan då där lyfta frågor som framkommit. 

Vid större förändringar i verksamheten som berör personalen sker förhandlingar enligt MBL i samråd 

med Förvaltningens Samverkans Grupp (FSG). 

 

3.2 Utredning av händelser - vårdskador 

Under 2021 har vi inte haft några vårdskador.  

 

3.3 Informationssäkerhet 

Inom förvaltningen Hälsan och Stressmedicin pågår ett ständigt förbättringsarbete av befintligt 

datasystem för att minimera risken för fel i informationsöverföring som skulle kunna medföra risk för 

patientsäkerheten. Under 2020 uppdaterades vårt journalhanteringssystem, 3Q. Vi har även infört 

digitala verktyg för att möjliggöra icke fysiska möten på ett patientsäkert sätt där vi idag använder oss 

av Visiba Care samt VMR vid digitala möten.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Egenkontroll 

Vår verksamhet innebär inte traditionellt vårdarbete med inneliggande patienter utan enbart 

mottagningsverksamhet där inte sällan såväl chefer, HR som facklig företrädare samt ibland även 

handläggare från Försäkringskassan också deltar i rehabiliteringsmötena tillsammans med 

medarbetaren/patienten. Verksamheten omfattar också, olika arbetsmiljöinsatser, organisatoriska 

insatser, stöd till chefer, förebyggande insatser etc.  

Detta innebär att våra egenkontroller / interna revisioner omfattar hela verksamheten och inte enbart 

den medicinska delen.     

 

4.2 Avvikelser 

Under 2021 har vi haft totalt 18 st avvikelser rörande patienter, ingen av dem allvarlig. Tolv av dessa 

har varit kring överföring av provsvar. Inom Hälsan och Arbetslivet använder vi 3Q som 

journalsystem och har inte någon elektronisk överföring av provbeställning eller provsvar från 

analyserande laboratorium till vårt journalhanteringssystem.  

Alla avvikelser sammanställs en gång per kvartal och en analys genomförs av avvikelserna och 

därefter sker återrapport till verksamhetens ledningsgrupp. 

 

4.3 Klagomål och synpunkter 

Inkomna klagomål om bemötande, vård och behandling kommuniceras direkt med kund/patient och 

klagomålen utreds beroende på typ av klagomål av ansvarig chef alternativt medicinskt ansvarig. 

Klagomål som anses vara en avvikelse och rapporterats i Medcontrol tas upp i VLG. Återkoppling på 

APT 

 

4.4 Händelser och vårdskador 

Under 2021 har vi inte haft några vårdskador.  

 

4.5 Riskanalys 

Under 2020 skapade vi utifrån Covidpandemin en tvärprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att 

kontinuerligt utföra risk och konsekvensbedömning avseende de tjänster vi levererar till regionens 

olika förvaltningar utifrån aktuellt läge med syfte att minimera smittspridning. I detta arbete har även 

ingått översyn av såväl tjänsterutiner mot kund som interna rutiner för att minimera smittspridning.  

 

 

 

5. Mål och strategier för kommande år 
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Verksamhetsledningen i HoA gör varje år en övergripande planering och därefter gör de olika 

enheterna en lokal nedbrytning av kund-, verksamhets-, medarbetar-, miljö och ekonomiperspektiven.  

Förvaltningen kommer under 2022 upphandla ett nytt journalhanteringssystem som ersättning för 

nuvarande 3Q och där förarbete kring detta startats upp under 2020. 

Förbättringsområden som vi fortsatt kommer att arbeta med under 2022 är att säkra återkoppling vid 

eventuella avvikelser, underlätta så att medarbetare nyttjar MedControlPRO vid avvikelserapportering 

av faktiskt och möjliga händelser som resulterat i eller kunnat resultera i vårdskada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-02-04 

Stefan Magnusson 

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
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