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1 Sammanfattning 

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är när en 

patient drabbas av en skada som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits. Inga vårdskador kan därför anses acceptabla och arbetet för en 

gemensam och stark patientsäkerhetskultur med målet att minska vårdskador 

behöver fortsatt prioriteras på alla nivåer. God och säker vård överallt och alltid. 

Det politiskt övergripande målet är att minska förekomsten av vårdskador och 

vårdrelaterade infektioner samt bromsa antibiotikaresistensutvecklingen. Som 

grund för arbetet ligger Patientsäkerhetsriktlinjer 2021 och Patientsäkerhetsplan 

2021 med mål och aktiviteter. 

Pandemin har fortsatt påverkat patientsäkerhetsarbetet och övergripande har stort 

fokus lagts på pandemiarbete. 

I förvaltningarnas patientsäkerhetsberättelser framgår att det trots pandemin 

arbetats brett med patientsäkerhet i regionen. 

Berättelsen är skriven enligt ny mall framtagen av Nationell Samverkansgrupp för 

patientsäkerhet, NSG, inom Nationell Kunskapsstyrning. Mallen är kongruent 

med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet med 4 

grundläggande förutsättningar och 5 fokusområden för säker vård. Mallen 

uppfyller de författningsmässigt reglerade kraven. 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits 

Covid-19-pandemin har präglat det övergripande patientsäkerhetsarbetet i 

regionen. En stor del av patientsäkerhetsarbetet på förvaltningarna har haft en 

koppling till pandemin. Samverkan och samarbete har präglat arbetet och ökat i 

regionen. Enhet patientsäkerhet har aktivt bevakat patientsäkerhetsaspekterna i 

pandemiarbetet. Vårdhygienrutiner kopplade till covid-19 har regelbundet 

uppdaterats efter nya råd från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd. 

Standardiserade arbetssätt och samordning är en förutsättning för ett patientsäkert 

arbete. Digitala utbildningstillfällen och webbinarier i patientsäkerhet har 

genomförts. 

Under året har Västra Götalandsregionen (VGR) trots pandemin fortsatt deltagit 

aktivt nationellt i utvecklandet av Markörbaserad Journalgranskning, NITHA 

kunskapsstöd och Klagomålshantering samt Vårdhandboken. Enheten har även 

deltagit i framtagandet av Socialstyrelsens nationella e-utbildning i 

patientsäkerhet. Därtill medverkar Strama VG sedan länge i flera nationella 

samverkansgrupper som fortsatt sitt arbete under pandemin. 

De viktigaste resultaten som uppnåtts 

Under året har en anpassning av den regionala patientsäkerhetsplanen till den 

nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet skett och en regional 

handlingsplan för ökad patientsäkerhet har tagits fram. Gap-analysverktyget 

kopplat till den nationella handlingsplanen har testats och funnits vara användbart 

i framtagandet av patientsäkerhetsplaner. På regional nivå har arbetet med olika 

patientsäkerhetsaspekter av pandemin fortsatt. Såväl patientsäkerhet som 

vårdhygien har fått större plats i det dagliga arbetet och på så sätt blivit mera 

kända. Efterfrågan på patientsäkerhets- och vårdhygienisk kompetens har fortsatt 

varit stort. 
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För bakteriella vårdrelaterade infektioner var regionens mål att incidensen skulle 

understiga 5,0 % för regionen som helhet. Detta mål uppnåddes ej (5,6 %) av 

regionen som helhet och inte heller av något enskilt sjukhus. 

En validering av andel korrekt registrerade VRI i Infektionsverktyget som under 

2021 genomfördes av 3 av 5 sjukhus visade en ökning från 60% 2015 till 68% 

2020. 

Metod för tillförlitlig registrering av VRI orsakade av virus saknas, men utbrott av 

covid-19 inom vården har varit mycket vanliga och omfattande. 

För trycksår var målet 5,0% och resultatet 6,5%, är en ökning från föregående år, 

6,3 %. 

För den nya fallindikatorn som introducerades 2020 kan nu resultat för första 

gången visas. 

Åtgärder som vidtagits under pandemin för att minska smittspridningen har 

inneburit att antal luftvägsinfektioner minskat påtagligt och därmed 

antibiotikaförskrivningen.  Förskrivningen vid årets slut (223 recept/1000 

invånare och år) är långt under uppsatt mål och fortsatt påtagligt lägre än före 

pandemin, trots en ökande trend sedan maj 2021. Stora skillnader kvarstår dock i 

regionen.  Pandemin till trots, så har 87 % av regionens 208 vårdcentraler 

genomfört Stramas självdeklarationsarbete. Antibiotikaronder har utförts men det 

övriga Strama-arbete inom sjukhusvården har i stora delar fått pausa till följd av 

pandemin.  Den tidigare positiva trenden med minskad användning av 

bredspektrumantibiotika har brutits. 

Olämpliga läkemedel till äldre har minskat inom primärvården och är oförändrad 

för sjukhusförvaltningarna. 

En blick framåt 

Covid-19-pandemin har visat att samarbete och omställning är möjlig i snabbare 

takt än vi trott. Detta ger oss bättre förutsättningar för omställning av vården mot 

mera Nära Vård, digitalisering och införandet av Framtidens 

vårdinformationsmiljö (FVM). Dessa utgör stora utmaningar ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv men pandemin har visat på nya möjligheter i 

förändringsarbetet. 

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, ”Agera för säker vård”, ger oss 

bra förutsättningar för utveckling och ökad patientsäkerhet. Målet är att det 

verktyg för gap-analys som är kopplat till den nationella handlingsplanen som nu 

testats i regionen skall spridas och användas såväl på regionens förvaltningar som 

i kunskapsorganisationen. 

Integrering av patientsäkerhet i systemet för kunskapsstyrning och i de regionala 

programområdena fortsätter. Enhet patientsäkerhet deltar som stödfunktion i 

regionens kunskapsstyrning för att säkerställa patientsäkerhetsperspektivet. 

Vården av allt flera och därtill sjukare invånare i deras hemmiljö innebär flera 

ännu okända patientsäkerhetsrisker som måste adresseras och tas om hand. 

Omhändertagandet av patientsäkerhetsaspekterna innebär ett utökat behov av 

samverkan och samarbete med fler verksamheter på Koncernkontoret, i regionen 

och med kommunerna. Inte minst den granskning som IVO genomförde av 

äldrevården och dess resultat understryker behovet av samarbete och samverkan 

mellan alla aktörer i hälso- och sjukvården. Det goda samarbetet som etablerats 

under pandemin kommer att vara till stor hjälp för det fortsatta arbetet. 
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I efterförloppet av pandemin kommer Strama-arbetet behöva intensifieras på 

sjukhusen för att åter öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna. 

Antibiotikaronderna är en viktig del i detta arbete. Insatser behövs även inom 

primärvården. Det blir en utmaning att bibehålla nuvarande låga förskrivningsnivå 

när luftvägsinfektionerna ökar igen. Lokala besök på vårdcentralerna av Strama 

VG efterfrågas och införande av PrimärvårdsKvalitet i Strama-arbetet kommer 

fortsatt att prioriteras. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen har sammanställts vid enhet patientsäkerhet, 

Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. 

Följande medarbetare har bidragit till innehållet: 

Marga Brisman, regionchefläkare 

Fredrika Holm, regionutvecklare, informationssäkerhet, ESB 

Elisabet Johannesson, regionutvecklare, enhet patientsäkerhet 

Ulrika Källman, samordnare Vårdhandboken, enhet patientsäkerhet 

Philipp Meijering, medicinsk rådgivare, enhet patientsäkerhet 

Ingemar Qvarfordt, regionläkare vårdhygien, vårdrelaterade infektioner, enhet 

patientsäkerhet 

Agneta Resare, regionutvecklare, enhet patientsäkerhet 

Eva Wallström, strateg, strålsäkerhet, enhet vårdsamordning, 

Christina Åhrén, regionläkare, ordförande Strama Västra Götaland, enhet 

patientsäkerhet 

Följande förkortningar för förvaltningarna används i dokumentet: 

NH, Närhälsan; SU, Sahlgrenska universitetssjukhuset; NU, Norra Älvsborgs och 

Uddevalla sjukhus; SkaS, Skaraborgs sjukhus; SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus; 

SV, Sjukhusen i väster, som inkluderar KS, Kungälvs sjukhus; AL, Alingsås 

lasarett; FSS, Frölunda specialistsjukhus; ANS, Angereds närsjukhus; FTV, 

Folktandvården; HH, Hälsa och habilitering; HSM, Hälsan och stressmedicin. 

RH, Regionhälsan 

  



Västra Götalandsregionen, Patientsäkerhetsberättelse för 2021 6(38) 

2 Grundläggande förutsättningar för säker vård 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att 

minska antalet vårdskador. 

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” 

och det nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har 

fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen 

för ökad patientsäkerhet. 

2.1 Engagerad ledning och tydlig styrning 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 

ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer. 

En engagerad och kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården 

på alla nivåer är en av de fyra grundläggande förutsättningarna för säker vård. 

Ledningens ställningstagande, kunskap, förhållningssätt, agerande och beslut är 

avgörande för en hög patientsäkerhet. Hos alla vårdgivare ska det finnas ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Ledare på alla nivåer i regionen kan påverka 

patientsäkerhetsarbetet genom att ta ansvar för att åtgärder för säker vård 

genomförs, efterfrågas, utvärderas och aktivt följs upp. För att uppnå ovanstående 

behöver patientsäkerhet finnas på agendan i alla delar av ledningsstrukturen i 

regionen. Patientsäkerhet finns representerat i flera ledningsgrupper och på 

agendan i många styrelser och en ytterligare ökning är eftersträvansvärt. Enhet 

patientsäkerhet informerar kontinuerligt vårdgivaren i patientsäkerhetsfrågor och 

chefläkarna engageras i regionövergripande projekt och i förvaltningarnas 

ledningsarbete. 

2.1.1 Övergripande mål och strategier 

Västra Götalandsregionen har för 2021 en patientsäkerhetsplan med det 

regiongemensamma långsiktiga målet "En hälso- och sjukvård som ges med 

högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår från den enskilda 

personens behov och erfarenheter". 

De regiongemensamma strategierna är. 

 En stark och gemensam patientsäkerhetskultur 

 Hög patientdelaktighet i patientsäkerhetsarbetet 

 Regional samordning och dela lärdomar 

Redovisning av strategierna finns senare i patientsäkerhetsberättelsen 

2.1.2 Organisation och ansvar 

Regionstyrelsen är vårdgivare för vården i egen regi och har fördelat uppgifter 

inom patientsäkerhetsarbetet enligt patientsäkerhetslagen. Styrningen av regionens 

hälso- och sjukvård baseras på en beställar-utförarmodell där hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen är systemägare för den samlade offentligt finansierade hälso-

och sjukvården och tandvården. De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är 

beställare och har ett befolkningsansvar inom sina geografiska områden. Utförare 

är såväl utförarstyrelser i egen regi som externa vårdgivare. Regionstyrelsen 

ansvarar för styrmodellen och har en uppsiktsplikt gentemot utförarna men är inte 
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formellt överordnad utförarstyrelserna som utses av regionfullmäktige. 

Regionstyrelsen ansvarar för att utveckla och upprätthålla ledningssystem för 

Västra Götalandsregionens samlade hälso- och sjukvård och företräder Västra 

Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso- och sjukvårdsverksamheter 

i egen regi. Respektive styrelse ansvarar inom ramen för sin beslutsräckvidd. 

Detta innebär att respektive utförarstyrelse har det operativa ansvaret för 

verksamheten och att händelser utreds, rapporteras och åtgärder vidtas i den 

verksamhet där händelsen sker och att riskbedömningar görs. För att samordna 

patientsäkerhetsarbetet i regionen finns enhet patientsäkerhet på koncernstab 

hälso- och sjukvård. Enheten leds av regionchefläkaren. 

2.1.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Enhet patientsäkerhet  

Enhet patientsäkerhet är en del av koncernstab hälso- och sjukvård. 

Enheten arbetar med utveckling av patientsäkerhet genom kontinuerligt och 

strategiskt arbete. Enheten stöttar förvaltningarna i deras patientsäkerhetsarbete. 

Enheten samverkar såväl med aktörer på nationell som regional nivå. Enheten 

ansvarar för kontakter med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra 

Götalandsregionens roll som vårdgivare. I enheten ingår Strama Västra Götaland 

som verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning. 

Enhetens medarbetare deltar i många av regionens övergripande processer och 

bevakar patientsäkerhetsfrågor. Enhetens medarbetare har som exempel under året 

deltagit i arbetet för att säkra patientsäkerhetsperspektivet med: 

 FVM, Millenium  

 MAPS, nytt verktyg, för att mäta patientsäkerhetskultur 

 MDR och IVDR-direktiven för medicintekniska produkter  

 Covid-19-pandemin 

Vårdhandboken  

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. 

Vårdhandboken förvaltas av INERA. Samordnaren för regionens 

vårdhandboksråd är medarbetare på enhet patientsäkerhet. 

Funktionsgrupp chefläkare 

Funktionsgrupp chefläkare är en koncernövergripande nivå 2-grupp med 

regionens chefläkare, med regiondirektörens uppdrag att bidra till att Västra 

Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. 

Funktionsgruppen leds av regionchefläkaren. Samarbete sker med privata 

vårdgivare som regionen har vårdavtal med utifrån ett systemperspektiv. Alla 

förvaltningar har en chefläkare som deltar i funktionsgrupp chefläkare med möte 

en gång per månad. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan bidrar 

funktionsgruppen till ett framgångsrikt arbete för en säker vård. Nätverk 

patientsäkerhet och omvårdnad deltar i funktionsgruppens möten. 

Exempel på funktionsgruppens arbete: 

 Sommarplanering för en säker och jämlik vård i regionen 

 Omfallsplanering under pandemin med ny rutin för prioritering av 

operationer  

 Vårdplatskoordinering i regionen 
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Nätverk för patientsäkerhet och omvårdnad 

I nätverket ingår förvaltningarnas chefsjuksköterskor eller motsvarande funktion. 

Nätverket leds av medarbetare på enhet patientsäkerhet. Nätverket samarbetar 

med funktionsgruppen ovan. Under 2021 har nätverket fått en representant för 

kommunerna via Västkom. 

Patientnämnderna 

Såväl enhet patientsäkerhet som förvaltningarna har ett samarbete och 

informationsutbyte med patientnämnderna under året. Under året har arbetet med 

”En väg in, Synpunkter på vården via 1177”, utökat samarbetet. En 

sammanställning av inkomna ärenden till patientnämnderna redovisas en gång per 

år. 

Strama Västra Götaland 

Tilltagande antibiotikaresistens utgör ett hot mot allas vår hälsa. Således krävs 

åtgärder för att minska smittspridning, minska infektionsbördan, optimera den 

mikrobiologiska diagnostiken samt öka kunskapen om hur antibiotika används 

rationellt inom alla nivåer i vården. 

Strama Västra Götaland (Strama VG) samverkar aktivt med sjukhusens egna 

sjukhusstramagrupper, t. ex. med utbildningsinsatser, möten för benchmarking 

och återkommande jämförande förskrivarstatistik. Statistiken sprids även till 

förvaltningarnas ledningsgrupper via chefläkarnätverket.  

Sjukhusstramagrupperna i sin tur bistår kontakt-/verktygsläkare till Strama vid 

varje verksamhet på motsvarande vis för att öka följsamheten till 

behandlingsriktlinjerna och för att följa utfallet via det så kallade 

Infektionsverktyget. Samverkan sker även med vårdhygien inom flera 

förvaltningar.  Strama VG stöttar lokala kontaktpersoner på de mindre sjukhusen 

på motsvarande vis.  Därtill samverkar stramaansvariga på de mikrobiologiska 

laboratorierna i framtagande av resistensdata under ledning av Strama VG. 

Inom primärvården bedriver Strama VG ett aktivt starmarbete via omfattande 

utbildningsinsatser för alla personalkategorier. Strama VGR:s allmänläkare avser 

att återuppta besöken på vårdcentralerna som tillfälligt pausats under pandemin. 

För att reflekterande möte(n) och arbetet med ”Stramas självdeklaration” ska vara 

kunskapsbringande och kunna genomföras effektivt bistår Strama VG 

kontaktläkarna med omfattande och återkommande underlag och 

utbildningsmaterial att använda på lokal nivå. Självdeklarationerna skapar en 

mycket bra grund för ett fortsatta Strama-arbetet inom primärvården. 

Strama VG medverkar även i flera grupper på nationell nivå, såsom nationella 

samverkansgruppen för Strama vid Folkhälsomyndigheten, i referensgruppen för 

antibiotikafrågor (RAF), Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama inom ramen för 

den nationella kunskapsstyrningen vid SKR och i arbetet med 

PrimärvårdsKvalitet och Infektionsverktyget på nationell nivå. 

Smittskydd och Vårdhygien 

Patientsäkerhet har gemensamma arbetsområden med såväl Smittskydd som 

Vårdhygien och samarbete sker i många frågor. Vårdhygienkompetens är därför 

inkluderat i enhet patientsäkerhet. De gemensamma frågorna har varit tydliga 

under i pandemiarbetet. 
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2.1.4 Informationssäkerhet 

Information är en absolut förutsättning för att regionen ska kunna utföra sitt 

uppdrag inom hälso-och sjukvård och säkerställa en god patientsäkerhet. I takt 

med en ökad digitalisering som skapar förutsättningar för mer effektiv och 

patientsäker vård ställs samtidigt högre krav på ett effektivt och kvalitativt 

informationssäkerhetsarbete som kan följa den snabba digitaliseringen och som 

kan säkerställa patientsäkerheten i en alltmer orolig omvärld. Avbrott i tillgången 

till information kan vara kritiskt och felaktig information kan ge allvarliga 

konsekvenser. Regionen behöver arbeta effektivt och proaktivt med 

informationssäkerhet för att kunna ligga i framkant med digitalisering och 

samtidigt säkerställa att informationen är korrekt, ordnad och spårbar, tillgänglig 

när vi behöver den och att endast behöriga personer får ta del av den. 

Uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större 

betydelse 

Inom regionen följs informationssäkerhetsarbetet upp bl. a. inom ramen för den 

interna kontrollen. Härutöver sker systematisk uppföljning av ledningssystemets 

för informationssäkerhet och dataskydd olika delar för att hela tiden utveckla och 

förbättra informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet i regionen. 

Under juni 2021 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en 

granskning av regionen och programmet Framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM:s) arbete utifrån NIS-lagstiftningen och kraven på riskhantering. 

Granskningen har bidragit till genomlysning och inspel i det fortsatta 

informationssäkerhetsarbetet. 

Riskanalyser som har gjorts 

Under 2021 har VGR kontinuerligt arbetat enligt ett riskbaserat arbetssätt som 

följer av ledningssystemet för informationssäkerhet. 

Med anledning av den ökade digitaliseringen har en mängd riskanalyser gjorts vid 

etablerande eller förändring av IS/IT-stöd och inom ramen för arbetet med nya 

journalsystemet Millenium. 

Arbetet med att genomföra konsekvensbedömningar enligt GDPR har också 

intensifierats och kommer att med ännu större intensitet fortgå under 2022. 

VGR har också fortsatt arbetat med säkerhetsskyddsanalyser. 

Åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 

som är av större betydelse 

Fortsatt arbete har skett under 2021 för att etablera en informationssäkerhets- och 

dataskyddsorganisation. Tillsammans med den nyetablerade digitaliseringsstaben 

har arbetet även fortsatt med att forma och strukturera VGR:s organisation för 

informationssäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet. 

Under 2021 har även arbetats aktivt för att skapa förutsättningar för att kunna 

hantera de utmaningar som en ökad digitalisering och outsourcing innebär. 

Arbetet har bl. a. fokuserat på att säkerställa en kvalitativ beredning och analys 

vid införande av ny IS/IT där olika perspektiv omhändertas och tas hänsyn till. 

Inte sällan behöver svåra avvägningar göras mellan patientsäkerhetsaspekter och 

säkerhetsaspekter i övrigt och där analys av helheten är central för att landa i den 

för patienten bästa lösningen. För att kunna omhänderta dessa avvägningar har ett 

tvärfunktionellt forum, informationsstyrningsrådet, startats upp i regionen. 



Västra Götalandsregionen, Patientsäkerhetsberättelse för 2021 10(38) 

Inom regionen går vi även mot en ökad samverkan inte bara inom organisationen 

utan även inom hela territoriet Västra Götaland genom Framtidens 

vårdinformationsmiljö. Inför detta ställs inte endast krav på en god och säker 

informationshantering inom VGR utan även med andra samverkansaktörer. Inom 

programmet Framtidens vårdinformationsmiljö har bedrivits fortsatt arbete med 

att omsätta regionens ledningssystem för informationssäkerhet i programmets 

olika faser samt säkerställa en ärendeberedning som omfamnar 

patientsäkerhetsaspekter och informationssäkerhetsaspekter. 

Den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst 

till datornätverk och informationssystem 

Kontinuerligt arbete pågår ständigt för att förebygga, upptäcka och åtgärda 

säkerhetshot samt öka cyberskyddet i regionen. I takt med ökade säkerhetshot i en 

alltmer orolig omvärld arbetas ständigt intensivt med att ytterligare stärka VGR:s 

förmåga att stå emot hot och angrepp. 

2.1.5 Strålskydd 

Västra Götalandsregionen bedriver tillståndspliktig verksamhet med joniserande 

strålning inom ett flertal områden. Som tillståndshavare för verksamhet med 

joniserande strålning finns ett mycket stort antal krav som måste följas enligt 

strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. I Västra Götalandsregionen 

Strålskyddsbokslut 2021 (baserat på förvaltningarnas Strålskyddsbokslut för 

2021) redovisas hur väl VGR uppfyller några av dessa utvalda lagkrav. 

Syftet med Strålskyddbokslutet specificeras i 3 kap. 13 § 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar (SSMFS 

2018:5): 

Varje år ska ett strålskyddsbokslut avseende medicinska exponeringar upprättas 

för verksamheten som ett led i den patientsäkerhetsberättelse som ska upprättas 

enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Av bokslutet ska det framgå 

1. hur det systematiska strålskyddsarbetet har bedrivits i verksamhetens 

olika delar, 

1. vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla och utveckla 

strålskyddet, och 

1. vilka resultat som har uppnåtts i strålskyddsarbetet. 

Strålskyddsbokslutet ska hållas tillgängligt för den som önskar ta del av 

det. 

Det fullständiga Strålskyddsbokslutet kan ses om en bilaga till 

patientsäkerhetsberättelsen. I detta avsnitt beskrivs några av de förhållanden som 

rör patientsäkerhet. 

I Strålskyddsbokslutet beskrivs bland annat att rörande strålskyddskompetensen 

hos personalen bedöms kravuppfyllnaden vara mindre god, det vill säga att 

relativt stora personalgrupper inte erhållit strålskyddsutbildning i tillräcklig 

omfattning. Detta kan påverka strålskyddet både för patienter och personal. 

Funktionskontroller av utrustningar utförs i ökad omfattning till relativt goda 

nivåer. Trots detta har fyra avvikelser varit av den art att de anmälts till 

Strålsäkerhetsmyndigheten rörande felaktiga bestrålningar av patienter efter 
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service eller andra ingrepp vilket inte uppmärksammats genom kontroller. 

I brist på IT-stöd har patientstråldoser, diagnostiska standardnivåer (DSN), lag- 

och kravstadgat rapporterats till SSM i rimlig omfattning. I princip alla 

rapporterade värden ligger inom av SSM uppsatta intervall. Där så inte varit fallet 

har optimeringsåtgärder vidtagits. Rapportering rörande att DSN också ska mätas 

och rapporteras då en metod förändras ligger på mellan 0% och 100%. 

Kravuppfyllnaden bedöms där som mindre god. 

Funktionerna Radiologisk ledningsfunktion, och strålningsfysikalisk 

ledningsfunktion, som båda har i uppgift att arbeta med patientstrålskydd är i stort 

tillsatta vilket är en förbättring från tidigare år. Bemanningen av dessa funktioner 

behöver kontinuerligt ses över inom förvaltningarna. För funktionen Radiologisk 

ledningsfunktion som innehas av utsedda läkare eller tandläkare, behöver i många 

fall struktur och arbetssätt utvecklas. 

Optimering av strålskyddet är ett viktigt centralt begrepp inom strålsäkerheten. 

Vad som ingår eller kan ingå i optimering kan definieras på olika sätt. Enligt 

förvaltningarnas rapporter pågår optimeringsarbeten rörande patienters 

undersökningar och behandlingar inom flera olika områden, men det finns också 

förbättringspotential. Kravuppfyllandet är svårbedömt. 

Beredskapsplaneringen för att ta omhand patienter vid en radiologisk eller nukleär 

händelse är i behov av uppdatering och revidering i flera förvaltningar. Vissa 

regiongemensamma arbeten pågår. 

Kravuppfyllnaden rörande avvikelsehantering bedöms som relativt god men ökad 

anmälningsfrekvens skulle vara av värde. Samtliga stålningsrelaterade avvikelser 

utreds. Sju avvikelser har under året anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten varav 

fem är patientrelaterade. 

2.2 En god säkerhetskultur 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet. 

Regionutvecklare på patientsäkerhetsenheten är regionens kontaktperson för 

frågor rörande patientsäkerhetskultur och ansvarar för regional 

informationsspridning. 

På regional nivå har ett intensivt arbete genomförts inför upphandling av digitalt 

verktyg och planering av genomförande av kommande medarbetarundersökning 

(MAPS, mätning av arbetsmiljö och patientsäkerhet) hösten 2022 då det nya 

verktyget ska användas. Regionens tidigare använda frågor kring upplevelser av 

patientsäkerhetskulturen kommer att ersättas av de elva frågeställningar som går 

under namnet HSE-frågorna, Hållbart Säkerhets Engagemang. 

Den senaste patientsäkerhetskulturmätningen gjordes hösten 2019 och det pågår 

lokala och regionala insatser för att stärka de delar som hade brister. 

Med anledning World Patient Safety Day den 17 september genomförde enhet 

patientsäkerhet, Koncernkontoret, ett regionalt webbinarium för en bred målgrupp 

d.v.s. all hälso-och-sjukvårdspersonal. Tema för 2021 var ”Säker mödrahälsovård 

och förlossningsvård”. Programmet bestod av fyra kortare presentationer med 

koppling till ämnet, bland annat berättade en patientföreträdare om sina 

upplevelser av bemötande kring att föda barn för tidigt. 

Ovanstående webbinarium blev starten på en serie korta webbinarier som enhet 
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patientsäkerhet ansvarat för under hösten 2021. Syftet har varit att öka 

kännedomen om den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet genom 

att vid varje webbinarium presentera en av de grundläggande förutsättningarna 

som beskrivs i planen. Förhoppningen är att genom dialog och reflektion kring 

dessa områden nå ökat engagemang i patientsäkerhetsarbetet. 

Regionutvecklare på enhet patientsäkerhet har under våren tillsammans med 

chefläkare och jurist genomfört en utbildning i patientsäkerhet för medicinskt 

ansvariga läkare vid ett verksamhetsområde inom NU-sjukvården. Vi har även 

presenterat, genomfört och diskuterat Socialstyrelsens e-utbildning i 

patientsäkerhet för funktionsgrupp chefläkare. En pilotinsats för att i mindre skala 

testa ”Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete” inom SV har under hösten letts 

av enheten. 

Gröna korset alternativt liknande dagliga reflektionsmöten med syfte att bland 

annat stärka säkerhetskulturen sprider sig till flera verksamheter inom 

förvaltningarna. Inom många verksamheter diskuteras även arbetsmiljörisker i 

samband med Gröna korset. Patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljörisker hänger 

ofta ihop vilket inte minst blivit tydligt under pandemin. Samtidig reflektion kring 

patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljörisker ökar medvetenheten om säker vård 

och kan skapa positiva synergieffekter. 

Inom SÄS FOUUI-enhet pågår forskning kring Gröna korset. Forskningsgruppen 

vill undersöka om bilden av Gröna korset som ett effektivt verktyg kan bekräftas. 

Tre av sex delstudier är genomförda och två är hittills publicerade. 

Förvaltningarna genomför lokala patientsäkerhetsutbildningar, 

patientsäkerhetsronder och utvecklingsdialoger vilka är ytterligare exempel på 

insatser för att stärka säkerhetskulturen. Insatserna utgör ett bra tillfälle att 

diskutera förutsättningar för patientsäkerhetsarbete och ger möjlighet att 

identifiera både framgångsfaktorer och brister. Antalet utbildningar och 

genomförda dialoger inom förvaltningarna har minskat jämfört med tidigare år på 

grund av pandemin. 

 

2.3 Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 

personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 

arbete. 

Som ett led i att stärka förutsättningar för adekvat kompetens och skapa goda 

förutsättningar för att utföra sitt arbete drivs ett regionalt arbete med att tillse att 

Vårdhandbokens innehåll används och är känt. 

Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. 

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive 

metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. I VGR har förvaltningarna 

antagit Vårdhandboken som styrande dokument, vilket ger ett minskat behov av 

att utarbeta lokala riktlinjer/PM, rutiner och arbetsmetoder. 

Vårdhandboken används på sjukhus, i primär- och kommunal hälso- och sjukvård 

samt inom regional tandvård. Vårdhandboken används också i hög grad inom 

vårdrelaterad utbildning. 

Användandet av Vårdhandboken i VGR har successivt ökat och vid 2021 års 

utgång hade webb-sidan haft 928 370 besök av användare inom VGR att jämföra 

med 2018 då motsvarande siffra var lite drygt 500 000 besök. 
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Inera förvaltar Vårdhandboken på uppdrag av SKR. Ett nationellt råd samverkar 

med Ineras redaktion för innehållsplanering och prioritering. VGR satsar sedan 

några år tillbaka på att finansiera en regional samordnare för Vårdhandboken om 

50%-ig tjänstgöring. Den regionala samordnaren är knuten till 

Koncernstaben/enhet patientsäkerhet, och ingår i det nationella rådet och leder 

samtidigt ett regionalt nätverk vars uppdrag är att svara för både implementering 

och validering av Vårdhandbokens innehåll. Det regionala nätverket har under 

året haft 6 protokollförda möten. Förvaltningarna deltar aktivt i granskning av 

ämnesavsnitt och påtalar om avsnitt behöver förtydligas, särskilt i samband med 

händelseanalyser av allvarlig vårdskada. 

Det regionala nätverket har under 2021 identifierat samarbetsbehov med regionala 

arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen, särskilt NAG Vårdhygien, ett samarbete 

som kommer att fördjupas under kommande år. 

Särskild kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer inom hälso- och 

sjukvården. Under hösten 2021 lanserade Socialstyrelsen den webbaserade 

utbildningen Säker vård. Utbildningen riktar sig till den som vill veta mer om 

patientsäkerhet och förebyggande arbete för att minska risken för vårdskada. 

Utbildningen togs fram i dialog med regionernas kunskapsstyrning, Sveriges 

kommuner och regioner, SKR, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, 

med flera. Enhet patientsäkerhet bidrog genom att granska utkastet till 

utbildningen under våren 2021. Sedan utbildningen lanserats arbetar enhet 

patientsäkerhet för att sprida utbildningen till regionens förvaltningar samt 

erbjuder förvaltningarna stöd i användningen av utbildningen. 

2.4 Patienten som medskapare 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 

delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 

vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende. 

Viktigt att patienten blir inbjuden till att vara delaktig på varje nivå i 

vårdsystemet. Exempelvis vid planering av hälso- och sjukvård, i utbildningen av 

vårdpersonal, i forskningen och i utformning av policys och reglering av hälso- 

och sjukvård. Formerna för och graden av patientens delaktighet bör utgå från 

patientens behov och önskemål. 

Aktivt arbete pågår i våra hälso- och sjukvårdsförvaltningar kring personcentrerat 

arbetssätt (PCA) med fokus på patientens unika kunskap om sig själv, patientens 

berättelse och att relationen patient och personal präglas av ömsesidig respekt och 

förståelse. 

Levande bibliotek hjälper vårdverksamheter att få kontakt med patienter eller 

närstående, som kan vara med i utvecklingsarbeten av olika slag. Genom detta 

synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se hens behov och 

styrkor. Vid regionala webbinarier och temadagar som genomförs av enhet 

patientsäkerhet strävar vi efter att patientens alternativt närståendes röst ska höras. 
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Nedan ges exempel på aktiviteter som görs inom regionens hälso- och 

sjukvårdsförvaltningar för att öka patienters och deras närståendes delaktighet 

med målet medskapare. 

 Utbildningsinsatser för vårdprofessioner med syfte att stärka 

medvetenheten om vikten av att involvera patienter samt hur patienternas 

kunskaper och resurser kan tillvaratas i utvecklingen av vården. 

 Patientskolor avseende diabetes, hjärtinfarkt, reumatologiska sjukdomar 

och artros. 

 Kulturtolkar inom kvinnosjukvården. 

 Användning av digitala bildstöd för att underlätta kommunikation. 

 Partnerskap vid journaldokumentation. 

 Flera olika typer av patientenkäter som bland annat berör bemötande, 

patientnöjdhet och information om vård och behandling. 

 Etablering av patientforum, patientråd och brukarråd med syfte att öka 

dialogen mellan patientföreträdare och sjukhusledning. 

 Patienter och deras närstående har möjlighet att påverka vården genom att 

skriftligt eller muntligt lämna synpunkter och klagomål på vård och 

behandling. För att aktivt efterfråga synpunkter används bland annat 

informationsbladet Är det något vi behöver veta. 

 Information ges till patienter och närstående för ökad delaktighet via 

broschyrmaterial t.ex. Förstå mig rätt (VGR), Min guide till säker vård 

(Socialstyrelsen), Patientens bästa knep mot trycksår, undernäring och fall 

(VGR) samt Vad du kan göra själv för att minska riskerna i vården (SKR). 

 På förvaltningarnas APT använts patientberättelser för reflektion och 

lärande. 

 Patienter och närstående involveras i händelseanalyser avseende 

vårdskador och risk för vårdskador samt tillfrågas om att delta i 

riskanalyser. 

 En variant av markörbaserad journalgranskning, Patiensäkerhet i Realtid 

(PiR) görs exempelvis inom område 2, SU och inom psykiatrin, SV med 

fortsatt spridning till flera verksamheter och förvaltningar. I PiR ingår 

bland annat att intervjua patienten om sina upplevelser av vården under 

aktuellt vårdtillfälle. Resultaten sammanställs och återkopplas samma dag 

till den berörda avdelningen. 

 Checklista vid utskrivning ges till patienter inom vissa verksamheter. Ett 

av syftena är att göra patienten mera delaktig i utskrivningsprocessen med 

målet en tryggare hemgång. 

3 Agera för säker vård 

Egenkontroll 

Regionens mål återfinns dels som indikatorer i patientssäkerhetsplanen för 2021 

och i riktlinjer för patientsäkerhet 2021. 

Uppföljning och analys sker framför allt på funktionsgrupp chefläkares möten då 

den regionala kvalitets- och patientsäkerhets-controllingen har varit pausad under 

pandemin. 

Nedan redovisas resultat för patientsäkerhetsplanens indikatorer samt uppföljning 

andra parametrar kopplade till ökad risk för vårdskador 
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Vårdplatser 

Antalet disponibla vårdplatser i VGR har minskat jämfört med föregående år 

vilket påverkar beläggningsgraden. 

 

  

 

 

Beläggning 

En medelbeläggningsgrad som överstiger 90 % under en längre tid ökar risken för 

vårdskador. Under 2021 har beläggningen i den somatiska sjukvården fr. o. m. 

semesterperioden varit hög, runt 100% för regionen som helhet. Anledningen är 

dels kompetensförsörjningssvårigheter, dels hög sjukfrånvaro hos personalen som 

lett till färre disponibla vårdplatser. 

Den höga beläggningsgraden har lett till att funktionsgrupp chefläkare tagit fram 

en ny rutin för vårdplatssamordning i regionen för att kunna nyttja regionens hela 

kapacitet. 

 

Beläggning somatik 2021 
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Beläggning psykiatri 2021 

 

 

Medelbeläggning somatik och psykiatri 2015 - 2021 

 

 

Överbeläggningar somatisk sjukvård 

Överbeläggningarna har under året ökat vilket även den höga beläggningsgraden 

är ett tecken på. 
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Olämpliga läkemedel till äldre 

Jämfört med tidigare år ses en liten minskning av förskrivning i primärvården 

medan sjukhusvården ligger kvar oförändrad. Olämpliga läkemedel till äldre ökar 

risken såväl för fallolyckor som för övriga biverkningar och inläggning på 

sjukhus. Här behöver arbetet intensifieras för att nå ytterligare minskning. 

 

 

Målområde Mätetal Värde 2020 Målvärde 2021 Resultat 2021 

Vårdrelaterade infektioner Andel vårdtillfällen i somatisk 

slutenvård med vårdrelaterade 

infektioner 

5,4% <5,0% 5,6% 

Trycksår Förekomst av trycksår kategori 

2-4 (årlig punktprevalensmätning 

inom vuxen somatisk slutenvård) 

6,3% <5% 6,5% 

Fallvårdskador Andelen vårdtillfällen i 

slutenvård med fallskada 

Inget värde <0,5% 0,9% 

Läkemedelsrelaterade skador Andel personer, 75 år och äldre, 

som får olämpliga läkemedel (% 

Vårdval vårdcentral). 

13,1 Minska mot 

föregående år 

12,9 

 Olämpliga läkemedel till 

personer, 75 år och äldre, ska 

minska mot föregående år (% 

sjukhusvården) 

2,0 Minska mot 

föregående år 

2,0 

Antibiotikaresistens Antibiotikaförskrivning på recept 

i antal recept per 1000 invånare 

och år 

229 <250 223 

 Totala användningen av 

antibiotika på rekvisition 

(DDD/vårddygn och år) inom 

sjukhusvården 

73,0 Minska jämfört med 

föregående år. 

70,7 

 Andel resistensdrivande och 

bredspektrumantibiotika minskad 

av antibiotika totalt. För 

indikatorer, se Riktlinjer för 

patientsäkerhet 

ökat Minska mot 

föregående år 

ökat 

 Antal verksamheter per 

sjukhusförvaltning som infört 

antibiotikaronder 

2-10 Minst 2 till 5 2-10 
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3.1 Öka kunskap om inträffade vårdskador 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 

kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 

som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 

patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser. 

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården 

Koncernkontorets uppdrag att ge stöd till förvaltningarnas arbete med att 

förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning i vården har 

även under 2021 helt fokuserat på åtgärder föranledda av coronapandemin. På 

uppdrag av Regional Särskild Sjukvårdsledning och under ledning av enhet 

patientsäkerhet har ett intensivt arbete med att utarbeta och upprepade gånger 

revidera regionövergripande rutiner för sjukvårdens handläggning av patienter 

med misstänkt och konstaterad covid-19 genomförts. Det har innefattat 

patientsäkerhets- men även smittskydds- och arbetsmiljöaspekter. 

Sjukhusförvaltningarnas vårdhygieniska enheter där den vårdhygieniska resursen 

finns har involverats i detta arbete. 

Undvikbara vårdrelaterade infektioner, som kan uppskattas till cirka en tredjedel 

av alla, utgör en betydande del av vårdskadorna, framför allt inom somatisk 

slutenvård. Data om incidens av antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner 

hämtas kvartalsvis från det nationella IT-stödet Infektionsverktyget och redovisas 

för sjukhusen av enhet patientsäkerhet vid Koncernkontoret. Rapporterna 

distribueras också till funktionsgrupp chefläkare, respektive sjukhusstrama och till 

de vårdhygieniska enheterna. Incidensmåttet är en kvalitetsindikator i regionen 

och redovisas i Kvis. 

Mål i patientsäkerhetsplanen för 2021 var att incidensen i somatisk slutenvård 

skulle understiga 5,0 %. Resultatet för hela regionen för 2021 var 5,6%. 

Diagrammet visar de senaste fem årens resultat för varje sjukhusförvaltning och 

regionen totalt. 
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En regionalt utvecklad interaktiv webbutbildning som beskriver när en infektion 

ska betraktas som vårdrelaterad med ett tillhörande kunskapstest finns på 

Lärportalen och har alla förskrivare som målgrupp. Utbildningen är obligatorisk 

för alla läkare på sjukhusförvaltningarna och har även gjorts tillgänglig för 

sjuksköterskekollektivet. Syftet är att genom ett generellt kunskapslyft nå högre 

kvalitet på registrerade data i Infektionsverktyget. Utbildningen lanserades 

sommaren 2017 och fram till och med 2019 hade 16% av regionens sjukhusläkare 

genomgått utbildningen. Under de båda pandemiåren 2020–21 har ytterligare 141 

läkare gjort utbildningen så att nu knappt 20% av alla för vilken utbildningen är 

obligatorisk har gjort den. 

På sjukhusen använder både respektive sjukhusstrama, de vårdhygieniska 

enheterna och enskilda verksamheter data från Infektionsverktyget i sitt 

kontinuerliga arbete att återkoppla uppgifter om antibiotikaanvändning och 

vårdrelaterade infektioner till chefer och medarbetare som stöd i 

förbättringsarbetet. 

Validering av verktyget 

En regionövergripande validering av data från Q1-20 genomfördes av tre 

sjukhusförvaltningar av fem under 2021 och sammanställdes av enhet 

patientsäkerhet. Den visade att andelen korrekt registrerade VRI hade ökat från 

60% 2015 till 68% Q1-20. Dock saknas data från två sjukhusförvaltningar. 

Vårdrelaterad covid-19 såväl som andra virusinfektioner registreras inte i 

Infektionsverktyget vilket betyder att tillförlitlig statistik över förekomst saknas. 

Vad som följer är uppskattningar. 

En markant minskning av vårdrelaterad spridning och infektion av vinterkräksjuka 

och influensa har observerats på våra sjukhus, också detta delvis relaterat till 

åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i vården. 

Trots omfattande insatser både i förvaltningarna och från Koncernkontorets sida 

med att stödja förvaltningarna i arbetet mot spridning av covid-19, så har 

vårdrelaterade utbrott av covid-19 både bland patienter och personal varit vanliga 

på alla sjukhusförvaltningar och i den kommunala vården och omsorgen både 

under andra och tredje vågen av covid-19 pandemin 2020-21 och sågs också 

under början av den fjärde vågen i december 2021. Antalet fall av vårdrelaterad 

covid-19 är svårt att uppskatta, men covid-19 har troligen varit den vanligaste 

vårdrelaterade infektionen även under 2021. 

Smittspridning av resistenta bakterier (MRSA, ESBL, ESBL-carba, VRE) har 

förekommit i betydligt mindre utsträckning än under flera tidigare år, men 

detaljerad information om omfattning 2021 saknas ännu. Orsak till både brist på 

data och minskad omfattning är coronapandemin med det fokus på hygienåtgärder 

som präglat året och den brist på tid för arbete med datainsamling pandemin lett 

till. Stöd för att spridning av resistenta bakterier minskat kan t. ex. det faktum att 

det på SU under 2021 noterats endast ett mer betydande utbrott nämnas; det 

omfattade 22 patienter som koloniserats med VRE, dock inget fall av klinisk 

sjukdom. 

Förhoppningen för 2022 är att, i en situation när en stor del av befolkningen 

vaccinerats mot covid-19 och/eller haft infektionen och pandemins påverkan på 

sjukvården därmed kraftigt minskat, detta skapar utrymme för det långsiktiga 

strategiska arbete som har satts på undantag av covidpandemin 2020–21. I det 

arbetet kommer vårdrelaterade infektioner av annat slag än covid-19 att vara ett 

fokus för regional samverkansgrupp patientsäkerhet inom ramen för regionernas 
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nya system för kunskapsstyrning. 

Liksom under tidigare år kommer arbetet med att förebygga/minska 

vårdrelaterade infektioner riktas mot ökad användning av data från 

Infektionsverktyget i verksamheterna och mot ökad datakvalitet. 

Patientsäkerhetsenheten vid Koncernkontoret kommer att följa upp i vilken 

utsträckning förskrivarna genomgår den obligatoriska utbildningen 

”Vårdrelaterade infektioner – regional utbildning”. Med förbättrad datakvalitet 

kan Infektionsverktygets potential som stöd för kartläggning och uppföljning av 

vårdrelaterade infektioner uppnås. 

Trycksår 

Regionutvecklare på patientsäkerhetsenheten är regionens kontaktperson för 

frågor rörande trycksår. Inom regionen finns ett nätverk för patientsäkerhet och 

omvårdnad. Nätverket består av förvaltningarnas chefsjuksköterskor och personer 

med liknande funktion, vilka bevakar området trycksår. SU och NU-sjukvården 

har tagit fram egna kvalitetsdashboard som tydligt visar resultat avseende trycksår 

m.m. på ett pedagogiskt sätt. Dessa dashboards har visats och diskuterats inom 

nätverket. 

Förvaltningar med inneliggande patienter arbetar intensivt med flera olika insatser 

för att minska uppkomst av trycksår. Fokus är att tidigt identifiera de patienter 

som är i riskzonen, för att kunna vidta adekvata förebyggande åtgärder för de 

patienter som har ökad risk för trycksår alternativt behandlande åtgärder för 

patienter som har trycksår. Vårdhandboken är stöd för detta arbete. 

Journaldokumentation av trycksårsprocessen är viktig och avvikelserapportering 

vid uppkomst av trycksår är väsentlig för ökat lärande kring riskpatienter och för 

intensifierade insatser. 

Ett flertal lokala utbildningstillfällen genomförs varje år inom förvaltningarna. 

Dock har inte utbildningarna hållits i samma utsträckning som tidigare på grund 

av pandemin. 

Under 2021 har förekomst av trycksår följts upp vecka 37 via den nationella 

punktprevalensmätningen (PPM) som SKR bjuder in till. Tidigare år har den 

nationella mätningen genomförts vecka 10 men flyttades fram i år på grund av 

pandemin. Resultatet av mätningen blir ett underlag till det lokala 

förbättringsarbetet. PPM ger en ögonblicksbild av förekomst av trycksår hos 

inneliggande patienter under ett och samma dygn, där flera lika faktorer kan 

påverka utfallet. 

Nedanstående graf visar resultat från PPM trycksår vecka 37 2021 avseende andel 

patienter (%) inom sluten somatisk vård med trycksårkategori 2-4 (inkl. icke 

klassificerbart trycksår och icke klassificerbart trycksår med misstänkt djup 

hudskada). Regionalt målvärde 5%. 
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I 2021-års PPM trycksår deltog drygt 1700 patienter inom berörda förvaltningar i 

VGR. Att jämföra med drygt 2700 året innan. Kungälvs sjukhus valde att inte 

delta i årets mätning på grund av hög arbetsbelastning och bemanningsproblem. 

Regionens målvärde för förekomst av trycksår kategori 2-4 inom vuxen somatisk 

sluten vård är 5%. Resultatet för VGR 2021 är 6,5%. Året innan var resultatet 

6,3%. 

Sjukhusförvaltningarna har möjlighet att kontinuerligt registrera trycksår som 

uppkommit på inneliggande patienter inom somatisk vård under vårdförloppet 

d.v.s. sjukhusförvärvade trycksår via den s.k. trycksårsindikatorn. Registreringen 

sker i Melior genom att besvara frågorna trycksår vid inskrivning ja eller nej 

respektive trycksår vid utskrivning ja eller nej. För att vårdtillfället ska vara 

mätbart måste svaret på frågan om trycksår vid inskrivning varit dokumenterat 

senast inom 24 h efter inskrivning och svaret på frågan avseende trycksår vid 

utskrivning ska vara dokumenterat tidigast 8 h före utskrivningen. Brister finns i 

dokumentationen av data och aktiviteter pågår inom förvaltningarna för att öka 

andelen mätbara vårdtillfällen. 

Nedan visas regionala resultat avseende trycksårsindikatorn jan-dec 2021 hämtad 

från dokumentation i Melior. Regionalt målvärde 3%. 

 

 

Målvärdet för andelen sjukhusförvärvade trycksår 3% uppnåddes tio av tolv 

månader under året för den tredjedelen av samtliga vårdtillfällen som är 

inkluderade i mätningen. Inom förvaltningarna kan resultat ses ned på enhetsnivå 

och utdata visar att det finns enheter som inte når det regionala målet. Här behöver 

förbättringar ske och som alltid är det ett envist och uthålligt arbete som krävs för 

att uppnå bättre resultat. Inom nätverket för patientsäkerhet och omvårdnad sprids 

goda exempel på framgångsrika åtgärder vars syfte är att stödja enheternas 

utvecklingsarbete inom området. 

Även MCP används för att rapportera uppkomna trycksår. Dock är mörkertalet 

betydande avseende antal rapporterade trycksår vilket medför osäkra utdata. 
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Undernäring 
Regionutvecklare på patientsäkerhetsenheten är regionens kontaktperson för 

frågor rörande undernäring och frågor kring undernäring lyfts i nätverk 

patientsäkerhet och omvårdnad. Flera förvaltningar har även egna samordnare för 

utveckling och uppföljning av nutritionsarbete. En del av de samordnarna driver 

tillsammans arbete i undernäringsfrågor över förvaltningsgränser och 

regionutvecklare har under 2021 påbörjat ett samarbete med gruppen. Samarbetet 

påbörjades i samband med att nätverk patientsäkerhet och omvårdnad beslutade 

att ha undernäring som tema för hösten 2021. Temat har bland annat inneburit att 

frågor kopplade till undernäring har lyfts vid varje möte. Det har lett till 

erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna och presentation av goda exempel. 

Fortsättningsvis kommer gruppen av samordnare för undernäringsfrågor bistå med 

att ta fram förslag på mätetal och måltal för undernäring. 

Fall 
Regionutvecklare på patientsäkerhetsenheten är regionens kontaktperson för 

frågor rörande fall och fallskador. Frågorna lyfts även i nätverk patientsäkerhet 

och omvårdnad. Halk- och fallhändelser rapporteras i avvikelsehanteringssystemet 

MCP. Från 2017 till 2021 har trenden varit att rapporterade händelser har ökat i 

antal. Under 2021 minskade antalet rapporterade halk- och fallhändelser med 

9,6 %. 

 
Källa: MedControl PRO 

Sedan 1 januari 2021 har sjukhusförvaltningarna dokumenterat uppkomna 

fallskador inom slutenvården i ett gemensamt sökord. Det utgör kvalitetsindikator 

fallskada. Antal rapporterade fallskador varierar mellan 0 och 63 fallskador per 

förvaltning per månad. Måltal är att andelen vårdtillfällen där en patient drabbas 

av fallskada ska vara under 0,5 %. Variationen i antalet dokumenterade fallskador 

per förvaltning beror sannolikt på att man har kommit olika långt i 

implementeringen. Måltalet kan komma att uppdateras när mer data finns 

tillgänglig. Diagrammet nedan visar det regionala resultatet för kvalitetsindikatorn 

per månad samt måltal 0,5 %. 

 

Källa: Melior 

På förvaltningsnivå arbetar man med fallriskbedömningar och fallriskvärderingar, 
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och planer vid för åtgärder som vidtas vid risk för fall. Flera förvaltningar följer 

antalet fallriskbedömningar eller fallriskvärderingar och åtgärder som har 

genomförts som ett mått på hur man arbetare förebyggande med fall. En del 

förvaltningar mäter även antalet fallhändelser med förlängd vårdtid. 

3.2 Tillförlitliga och säkra system och processer 

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 

patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 

patientsäkerheten. 

Antibiotikaresistens 

Resistensläget 

Resistensläget i Västra Götaland skiljer sig inte nämnvärt från Sverige som helhet. 

Inom SU ses en högre resistens än i primärvården och på övriga större sjukhus. 

Högst andel resistens ses för bakterier som orsakar urinvägsinfektion, främst E. 

coli. Resistens mot kinoloner ökar oroande liksom andelen multiresistenta E. coli 

med ESBL. Ökningstakten för de sistnämnda överstiger vida den för MRSA vars 

andel är väsentligen oförändrad i odlingsprov tagna på misstanke om infektion. 

Förskrivning av antibiotika på recept 

Den pågående pandemin har haft en påtaglig positiv effekt på förskrivningen av 

antibiotika på recept, särskilt antibiotika mot luftvägsinfektioner. Förskrivningen 

fortsatte att minska under våren som en följd av de åtgärder som vidtogs för att 

minska smittspridning av covid-19 och därmed även andra luftvägsinfektioner (se 

bild nedan). Sedan juni, med minskande restriktioner och ökat antal 

luftvägsinfektioner, har förskrivningen åter ökat från 209 recept/1000 invånare 

och år till nuvarande 223 recept/1000 invånare och år. Effekten var särskilt 

påtaglig under utbrottet med RSV-infektioner hos barn tidig höst då 

förskrivningen av luftvägsantibiotika tillfälligt steg markant till denna 

åldersgrupp. 

 

Antal uthämtade antibiotikarecept förskrivet per månad av vårdcentralerna i 

Västra Götaland innan och under den pågående pandemin med covid-19.  
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Receptförskrivningen är fortfarande betydligt lägre än innan pandemin och ligger 

nu under det nationella målet om 250 antibiotikarecept/1000 invånare och år i 44 

av regionens 49 kommuner. Spridningen (276–186) i regionen är fortfarande 

påtagligt stor vilket visar på behovet av fortsatta insatser. Den högsta förskrivning 

ses fortsatt till invånarna i Mariestad kommun (se bild nedan). 

 

Antal antibiotikarecept/1000 invånare och år september 2012 jämfört december 

2021 förskrivet till personer bosatta i respektive kommun i Västra Götaland.  

Samtliga vårdgivarkategorier i Västra Götaland har minskat eller har en 

väsentligen oförändrad receptförskrivning under året, se tabell nedan. 

 

Antal antibiotikarecept/1000 invånare och år till personer bosatta i Västra 

Götaland, uppdelat på förskrivare utifrån arbetsplats inom respektive utanför 

Västra Götaland, 2020–2021. Måltalet om 250 recept/1000 invånare och år i 

regionen har bibehållits hela året.  
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Förskrivning av antibiotika inom sjukhusvården 

Covid-19 pandemin samt den effekt som pandemin haft på möjligheten att bedriva 

ordinarie vård har påverkat antibiotikaanvändningen på regionens sjukhus såväl 

kvantitativt som kvalitativt. Antibiotikaanvändningen mätt som DDD/per 

vårddygn har minskat på samtliga förvaltningar t. o. m. kvartal 2 2021 för att 

därefter åter öka något. Minskningen under 2021 är 3,3 % (se bild nedan). 

 

 

Användning av antibiotika på de större sjukhusen i Västra Götaland (rekvirerade 

DDD/100 vårddygn och år, rullande 12). En minskning jämfört med föregående 

år eftersträvas. 

Trots en minskad totalförbrukning av antibiotika har användningen av 

bredspektrumantibiotika ökat på flertalet förvaltningar under 2021. Förbrukningen 

av karbapenemer och piperacillin/tazobaktam (pip-taz) ökade i Västra Götaland 

med 9,4% respektive 6,5%, vilket är oroande. Rekvisitionen av cefalosporiner har 

dock minskat med 5,7%. 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner på sjukhus 

Strama-arbete på regionens större sjukhus har i mångt och mycket fått pausats 

under pandemin. Det återspeglas också i försämrad följsamhet till 

behandlingsriktlinjerna och en ökad användning av bredspektrumantibiotika, inte 

minst vid samhällsförvärvad pneumoni. Andel patienter som erhållit penicillin för 

samhällsförvärvad lunginflammation har minskat på alla regionens sjukhus, se 

bilder nedan. 

 

Andel patienter som initialt behandlats med smalspektrumpenicilliner (PcG+PcV) 

på grund av misstänkt samhällsförvärvad lunginflammation på respektive sjukhus 

i Västra Götaland senaste fem åren. Ett måltal på 55 % eftersträvas. Data från 
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Infektionsverktyget. 

 

Fördelning av initialt ordinerade smalspektrumantibiotika (PcG+PcV) respektive 

bredspektrumantibiotika (pip-taz respektive cefalosporiner) vid misstänkt 

samhällsförvärvad lunginflammation på respektive sjukhus i Västra Götaland 

senaste fem åren.  Data från Infektionsverktyget. 

Den positiva trend som setts på flera sjukhus sedan 2015 med minskad 

användningen av ciprofloxacin vid afebril urinvägsinfektion, där målet är högst 

10 %, är bruten sedan 2020, se bild nedan. 

 

Andel patienter som initialt behandlats med en kinolon (ciprofloxacin) på grund 

av misstänkt afebril urinvägsinfektion på respektive sjukhus i Västra Götaland 

(VGR) senaste fem åren. Ett måltal på 10% eftersträvas. Data från 

Infektionsverktyget. 

Ett viktigt verktyg för att kunna påverka antibiotikaanvändningen och följsamhet 

till riktlinjer antibiotikaronder. Infektionsklinikerna har så långt det varit möjligt 

försökt upprätthålla antibiotikaronderna och de genomförs numera på samtliga 

större sjukhus i regionen undantaget på Alingsås sjukhus. 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner inom primärvården 

Det arbete som bedrivs lokalt på vårdcentralerna, med stöd av Strama VG och 

som vårdcentralerna beskriver i sina självdeklarationer till Strama är en viktig 

faktor till att följsamheten till riktlinjerna ökar inom primärvården. Trots den 

belastning som pandemin medfört inkom flertalet vårdcentraler (182 av 208, 87%) 
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med en godkänd självdeklaration även i år. Det talar för att strama-arbete upplevs 

som viktigt. Drygt 1000 läkare har granskat förskrivningen och diskuterat 

behandlingsriktlinjerna ihop med kollegorna vid minst ett reflekterande möte 

utgående från det underlag Strama VG bistår med. 

Reflekterande möten på arbetsplatsen med kollegial diskussion visar på behovet 

av en gemensam syn på handläggning, diagnossättning och dokumentation. 

Vikten av ett samstämmigt budskap till patienterna från alla personalkategorier 

betonas och att all personal måste vidareutbildas och inkluderas i Strama-arbetet. 

Dålig kontinuitet i bemanningen och hög andel tillfälliga vikarier poängteras ofta 

som bidragande faktor till låg följsamhet till riktlinjerna. Självdeklarationerna och 

dess slutsatser utgör ett viktigt underlag för det fortsatta stramaarbetet inom 

primärvården i Västra Götaland. Se även Stramas rapport: ”Strama-insatser inom 

primärvården 2021” på Strama VG:s webbsida (www.vgregion.se/strama). 

Förskrivardata kopplad till aktuell infektionsdiagnos finns numera tillgängliga via 

SKR:s kvalitetsregister ”Primärvårdskvalitet”. Strama VG har under året utbildat i 

dess användning och förser under en övergångsperiod vårdcentralerna med 

lättolkade diagram för de viktigaste indikatorerna. Spridningen mellan 

Vårdcentralerna är påtagligt stor, t ex uppnår många vårdcentraler inte målet om 

att färre än 10% av patienter med akut luftrörskatarr (bronkit) skall behandlas med 

antibiotika. Däremot är andelen kvinnor som får behandling med 

rekommenderade förstahandsantibiotika vid urinvägsinfektion (och inte 

kinoloner) generellt hög i hela primärvården. 

 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner inom tandvården.  

Förskrivningen av antibiotika inom tandvården är trots pandemin väsentligen 

oförändrad (se tabell ovan). Folktandvården Västra Götaland har inom ramen för 

ett kvalitetsprojekt kartlagt förskrivning av antibiotika inom allmäntandvården vid 

tre tillfällen; 2012, 2015 och 2018 och en ny kartläggning planeras till 2022. 

Andelen antibiotikarecept utskriva på korrekta indikationer har nästan dubblerats 

vid den senaste revisionen. Det finns fortsatt ett utrymme för förbättringar inte 

minst av antibiotikaförskrivning på indikationen smärta. 

 

Basala hygienrutiner och klädregler   

God följsamhet har framför allt betydelse för att förhindra smittspridning inom 

vården, mindre betydelse för att minska antalet bakterieorsakade vårdrelaterade 

infektioner. För vårdrelaterade virusinfektioner, t.ex. influensa, vinterkräksjuka 

och covid-19 har smittspridning stor betydelse. 

All smittspridning kan i princip förhindras. Om detta ska lyckas beror inte bara av 

god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler utan också på vilka 

strukturella förutsättningar som finns; tillgång till enkelrum, isoleringsrum, 

tillräcklig bemanning, vårdplatstillgång mm. 

Arbetet med följsamhetsmätningar utgör en integrerad del av 

patientsäkerhetsarbetet och egenkontrollen på alla verksamheter i alla 

förvaltningar och följs inte längre överallt upp förvaltningsövergripande eller på 

regional nivå. För detaljer se respektive förvaltnings patientsäkerhetsberättelser. 
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Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är den mest omfattande 

digitaliseringssatsningen i Västra Götalandsregionens historia. Målet att använda 

digitaliseringens möjligheter för att ge invånarna en tillgänglig, trygg och säker 

hälso- och sjukvård som är anpassad efter individens behov, med hög kvalitet och 

möjlighet till stor delaktighet. All relevant hälso- och sjukvårdsinformation ska 

vara tillgänglig för alla behöriga som behöver den - medarbetare i hälso- och 

sjukvården, patienter och invånare. Programmet FVM är ett samarbete mellan 

VGR, privata vårdgivare som har avtal med VGR och kommunerna i Västra 

Götaland med målsättningen att göra det enklare att samverka. 

En lång rad medarbetare från verksamheten har tillsammans med representanter 

från leverantören av systemet Millennium arbetat med att anpassa arbetsflöden 

och funktioner till behoven i Västra Götaland. 

En effektiv risk- och åtgärdshantering är av största vikt för att hantera risker och 

uppfylla programmets uppsatta mål. Risk- och problemhantering tillämpas inom 

alla delar i programmet FVM. 

Inom programmet FVM finns två huvudsakliga risk- och 

problemhanteringsprocesser som för att identifiera risker och åtgärder. Den har 

fokus på saker som påverkar programmets framdrift, kvalitet och ekonomi, den 

andra hanterar vårdskaderisker. Till grund för riskvärdering ligger en bedömning 

enligt regionens standardmetod med ett värde som är produkten av sannolikhet 

och konsekvens. 

Programmet befinner sig fortfarande i ett aktivt designskede och arbetet fokuserar 

bland annat på att hantera de vårdskaderisker som identifierats inom bland annat 

integration mellan Millennium och befintliga system, läkemedelsfunktionaliteten 

och laboratoriestöden. Ett antal särskilda fokusgrupper har arbetat med dessa 

områden kring årsskiftet inför den planerade uppdateringen av programmets 

tidplan. 

3.3 Säker vård här och nu 

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 

och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 

viktigt att agera på störningar i närtid. 

Inom hälso- och sjukvården måste det därför finnas riskmedvetenhet och 

flexibilitet för att en verksamhet ska fungera säkert och effektivt på alla 

organisatoriska nivåer. En god delaktighet för patienter bidrar här till en säkrare 

vård. 

Det är centralt att anpassa vården utifrån störningar och risker, så att den även 

under påfrestning eller ändrade förutsättningar kan vara hållbar och säker. Det 

behövs hela tiden översikt, anpassningar, förberedelser och lärande för att en 

verksamhet ska fungera effektivt. Då är det centralt att förstå varför och hur 

organisationer upprätthåller en god, säker och hållbar vård under varierande 

betingelser. Covid 19 - pandemin har medfört att omställning av verksamheterna 

har gjorts utifrån identifierade behov, nya arbetssätt och samarbeten har startats i 

snabb takt på ett mycket lösningsfokuserat sätt. Patienter erbjuds mer digitala 

vårdmöten, digital samt mobil vård. På SU har startats fler mobila team där 

verksamheter samverkar på nya sätt, där nära vård och personcentrerad vård är i 

fokus. 
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Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla ska kunna 

garanteras en säker och god vård på lika villkor. För att uppnå detta ska det 

förebyggande arbetssättet vara präglat av struktur, systematik, synliggjorda 

resultat och beskrivning hur arbetet sker för att uppnå mål. Inom VGR har 

kunskapsstyrningen alltmer implementerats med allt fler standardiserade 

vårdprocesser. 

Inom många vårdverksamheter genomförs riskbedömningar på individnivå 

avseende identifierade patientsäkerhetsrisker: riskbedömning avseende trycksår 

och fall inom 24 timmar från inskrivning på patienter som är 65 år eller äldre 

(SkaS, SV, SU, NH), riktad riskbedömning på avgränsade patientgrupper för 

undernäring (SkaS, SV, NH) och riskbedömningar av munhälsa (SV). 

På NU har i hälsofrämjande arbete sekundärprevention identifierats som det mest 

prioriterade, d v s att ge livsstilsråd och främja god följsamhet till medicinering 

efter inträffad sjukdom. 

Utlokaliserade patienter och överbeläggningar ökar risken för vårdskador. 

Forskning har visat att längre tids överbeläggning över 90 procent ökar 

inträffandet av allvarliga vårdskador. Nästan alla sjukhusförvaltningar har haft 

mycket höga beläggningssiffror och överbeläggningar under 2021. Bidragande 

faktorer har varit pandemin och ett ökat antal vårdsökande till 

akutmottagningarna. Under hösten har öppna disponibla vårdplatser varit 

begränsande på grund av sjuksköterskebrist. 

Sjukhusen har med varierande strategier reagerat på dessa påfrestningar. 

Upprättande av eskaleringsprotokoll, inrättning av bedömningsenhet och 

införandet av subakuta mottagningstider samt en screeningsmetod för äldre 

patienter på akutmottagningar för identifikation för omsorg och läkarbedömning. 

Anställning av en produktionschef för att optimera tillgänglighet och 

resursplanering, ombalansering och kapacitetsjustering för optimal 

schemaläggning samt vårdplatsplanering. (SÄS) 

Inrättning av en Operativ ledning (SV) för samordning av kortsiktiga 

bemanningsfrågor och lösningar. Flödesförbättring och kompetensförstärkning på 

akutmottagningen. Förbättring och tydliggörandet av in- och 

utskrivningsprocessen på vårdavdelningar, rondarbete, vårdplanering och 

samarbete med kringliggande kommuner. 

NU har intensifierat samarbetet med kommunerna och primärvården för att 

minska antalet utskrivningsklara patienter i slutenvården. En ökad och mer 

organisationsgränsöverskridande lastbalansering har skett i den dagliga 

vårdplatskoordineringen. 

Arbetsmiljö och patientsäkerhet är starkt kopplade till varandra. På SÄS har 

arbetats systematiskt med arbetsmiljöfrågor genom att följa den regionala 

vägledningen för arbetsmiljöarbetet. Sjukhuset har ett inrättat arbetsmiljöutskott 

där huvudskyddsombud, företagshälsovård och arbetsgivaren bereder 

arbetsmiljöfrågor tillsammans. 

På SU pågår sedan några år ett vårdplatsprojekt som syftar till att åstadkomma en 

medelbeläggning på vårdavdelningsnivå över tid på högst 90 % och där 

överbeläggningar utgör undantag. Utlokaliseringar ska helst inte förekomma eller 

minimeras - hela projektets målsättning är att säkerställa att befintliga 

vårdplatsresurser används effektivt och ändamålsenligt. 

För att säkerställa tillgängligheten har bemanningssituation behövt förbättras inom 

vissa subspecialiteter genom timanställda medarbetare (SÄS). Inom barnneurologi 

med barn- och ungdomshabilitering (HH) behövdes förstärkning med inköp av 
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hyrläkare. På grund av brist av tillgängliga barnneurologer har psykiater hyrts i 

stället. Detta har trots noggrann information av habiliteringens uppdrag avseende 

läkemedelsbehandling lett till avvikelser där svår psykiatrisk medicinering har 

inletts utan ändamålsenlig uppföljning. Ett övertag av dessa patienter från BUP 

har inte kunnat verkställas då verksamheten inte har något uppdrag att omhänderta 

patienter inom habiliteringen. Frågan har lyfts till samordningsrådet BUP och 

diskussioner med enskilda BUP kliniker har genomförts. 

Inom FTV har en låg bemanning under vissa perioder orsakat en försämrad 

tillgänglighet för patienterna. 

För att möta bristen på disponibla vårdplatser och personalbrist på 

vårdavdelningar, inom intensivvård och operation har ökade avrop mot 

bemanningsföretag gjorts på SV. 

3.3.1 Riskhantering 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle 

kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan 

händelse ska vårdgivare uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 

bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Covid-19-pandemin präglade fortsatt regionens vårdarbete 2021 och nya riktlinjer 

och rutiner togs fram för att säkra verksamheten. Här kan framför allt nämnas 

"Planering vid akut kapacitetsbrist för opererande specialiteter vid särskild 

händelse" och Närhälsans "Handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i 

den kommunala hälso- och sjukvården". Båda togs fram för att säkra prioriterad 

vård i regionen. 

Veckomöten med regionens chefläkare infördes för ömsesidigt 

informationsutbyte, lärande och för att identifiera områden för övergripande 

regionalt stöd och anpassningar. Beläggningsgraden och disponibla vårdplatser på 

våra förvaltningar har följts veckovis då hög beläggningsgrad ökar risken för 

vårdskador. 

Semesterperioden ställer höga krav på planering ur både ett patientsäkerhets- och 

medarbetarperspektiv. Funktionsgrupp chefläkare har sedan tidigare ett tätt 

samarbete med HR för att ta fram en semesterplanering som både tillgodoser 

vårdens behov och medarbetarnas behov av återhämtning. 

Det är viktigt att vårdgivaren ha en god kontroll över den egna verksamheten med 

ett systematiskt arbete att identifiera, analysera och åtgärda risker med målet att 

förhindra eller minimera negativa effekterna. 

Förvaltningarnas riskanalysarbete utgår från de egna ledningssystemen och 

Handboken för Risk- och händelseanalys från SKR. Riskanalyser har genomförts 

vid till exempel större omorganisationer (SkaS, SV, NU, SÄS, HH), minskad 

tillgång av disponibla vårdplatser (SkaS), förändrade patientflöden (SV, HH), 

ombyggnationer (NU, HH, SU), införandet av nya metoder och ny teknik (SkaS, 

NU, HH, NH, RH). 

Gröna korset är en metod att upptäcka avvikelser i realtid genom dagliga 

samlingar av personalen där under arbetspasset tillbud eller inträffade händelser 

gemensamt betraktas utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Genom 

överenskommen färgkodning visualiseras för personalen allvarlighetsgraden 

(orange, röd) och i en tillhörande detaljlistmall införs en kort beskrivning av 

tillbudet/händelsen. Månadssammanställningarna möjliggör ett proaktivt 
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förbättringsarbete med identifiering av adekvata åtgärder som kan sättas in för att 

minska risken för upprepning. Metoden används på flera förvaltningar (SkaS, SV, 

NU, SÄS, SU, NH, RH). 

Flera förvaltningar har genomfört utbildningar i metoden Gröna korset och flera 

enheter har startat med metoden. SÄS genomför forskning kopplat till metoden. 

De har genomfört tre av sex delstudier varav två är publicerade. Resultat från 

studierna är bland annat att Gröna korset stärker patientsäkerhetskulturen genom 

att metoden främjar medarbetarnas förtroende och dialog. Gröna korset har även 

visat sig vara ett sätt för chefen att skapa medvetenhet och engagemang hos 

medarbetarna. Inom Närhälsan har en arbetsgrupp startats för att utreda hur 

arbetet med Gröna korset i primärvård kan genomföras. 

FRAM är en analysmetod för att undersöka hur aktiviteter utförs och hur 

aktiviteter bör utföras samt deras utfall under varierande förutsättningar och deras 

kopplingar till varandra. Flera verksamheter inom psykiatrin (SU) arbetar med 

analysmetoden för att identifiera styrkor och brister i verksamheten. 

En systematisk hantering av inrapporterade tillbud och negativa händelser är en 

viktig del i en god patientsäkerhetskultur och kan bidra till förbättringsarbete i 

olika delar av verksamheten för att förhindra en upprepning. Överbeläggningar 

och läkemedelsrelaterade händelser adresseras upprepande i 

avvikelserapporteringssystem. En skyndsam ärendehantering är en 

framgångsfaktor i detta arbete. Förbättringar på SÄS har lett till kortare ledtider, 

vilka fortfarande bedöms att vara för långa. Utredningen kan inte genomföras i 

tillräckligt snabb takt och insättningen av åtgärderna kommer för sent. Lärdomen 

om inträffade negativa eller riskfyllda händelser sprids inte tillräckligt mellan 

olika delar av verksamheten. Det har iakttagits att färre avvikelser rapporterats 

med en hög diskrepans till ett stigande antal av uppmärksammade avvikelser 

genom Gröna korset. Slutsatsen närmast till hands: vården är inte säkrare, utan 

benägenheten att rapportera har minskat. Bakomliggande och bidragande orsaken 

bedöms vara en ökad belastningen som pandemin inneburit för medarbetare, 

ändrade organisatoriska förutsättningar i samband med pandemin, hög 

vårdplatsbeläggning med medföljande fatigue. 

Inom FTV sprids information om risker genom nyheter från ledning och 

exempelfall på allvarliga händelser via fallbiblioteket och ”Månadens fall” på 

intranät. 

Sommarplanering 

Semesterperioden med lägre bemanning, färre vårdplatser och lägre tillgänglighet 

innebär en ökad risk för vårdskador. Funktionsgrupp chefläkare är sedan många år 

involverade i sommarplaneringen tillsammans med HR. Riktlinjer och rutiner tas 

fram för de risker som identifierats. Som exempel kan rutin för överflyttning av 

patienter mellan förvaltningar samt vårdplatskoordinering i regionen nämnas. 

Vårdplatser och beläggning 

Det är välkänt att en medelbeläggning över 90% utgör en ökad risk för 

vårdskador. För att kunna agera följs förvaltningarnas disponibla vårdplatser och 

beläggning veckovis. Under året med pandemin har medelbeläggning varit 

mycket hög och alla förvaltningar har arbetat för att minimera risker med den 

höga beläggningen 
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3.4 Stärka analys, lärande och utveckling 

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom 

hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till 

säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten 

utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar. 

Markörbaserad journalgranskning (MJG) 
Förvaltningarna i VGR har bidragit till de nationella rapporterna MJG Skador i 

somatisk vård 2013–2020 och MJG Granskning av vård för covid-19 mars-juni 

och september-december 2020. Två förvaltningar som inte deltog i MJG 2020 har 

under 2021 åter startat upp granskningsteam för MJG. Regionala MJG-data för 

VGR saknas för 2020. 

VGR tog initiativ till att MJG-granskning med anledning av vård för covid-19 

genomfördes. Granskningen är Sveriges största uppföljning av covid-vård. 

Rapporten konstaterar en högre andel skador hos covid-19-patienter. Covid-19-

granskningen identifierade inga nya skadetyper. Det fanns en signifikant 

minskning av skador mellan våren och hösten 2020 vilket visar på förbättrade 

behandlingsresultat över tid trots krävande förhållanden. 

3.4.1 Avvikelser 

Varje medarbetare informeras om sin skyldighet att rapportera händelser som har 

medfört eller kunnat medföra vårdskada i avvikelsehanteringssystemet 

MedControl PRO, MCP. Rapportören får via MCP en personlig återkoppling av 

ärendet under handläggningsprocessen. 

Chefer uppmuntrar medarbetare att även göra avvikelserapporter i samband med 

att avvikelser identifieras vid dagliga avstämningar/reflektioner typ Gröna korset, 

arbetsplatsträffar och vid patientsäkerhetsronder/-dialoger m.m. 

Genom att rapporterade avvikelser med åtföljande utredningar återkopplas vid 

möten på samtliga nivåer inom förvaltningarna (från arbetsplatsträffar till 

sjukhusledningens möten) får rapporterna en allt större betydelse i 

patientsäkerhetsarbetet. Utdata från avvikelserapporter följs på regional och lokal 

nivå bland annat utifrån antal händelser, om händelsen gäller patientklagomål eller 

vårdskada samt händelsetyp. 

Under år 2020 skedde breddinförande kring användning av MCP avseende 

rapportering av avvikelser i samverkan VGR – kommun. Från och med hösten 

2021 är samtliga kommuner i VGR anslutna till MCP. 

Under 2021 har 956 avvikelser i samverkan rapporterats att jämföra med 431 året 

innan (data hämtad från MCP dashboard, 2022-02-01.) De flesta avvikelserna 

handlar om brister i informationsöverföring vid utskrivning av patient från 

slutenvården, felaktig läkemedelsinformation och saknad epikris. Vi ser positivt 

på ökad rapportering som i sig kan bidra till ökad säkerhet i vården genom att 

avvikelserna utreds och påvisar brister som åtgärdas och därmed minska riskerna. 

Objektägaren MCP har regelbundet möten med förvaltningarnas systemförvaltare 

av MCP, där även regionutvecklare från enhet patientsäkerhet deltar. Vid dessa 

möten diskuteras behov av uppdateringar av MCP och praktiska frågor kring 

användningen av MCP m.m. Behov av grundläggande utbildning kring 

avvikelserapportering för alla användare har identifierats. Med anledning av detta 

önskemål har regionutvecklare från enhet patientsäkerhet deltagit i en grupp på 

totalt fem personer, inklusive en representant från HR, Koncernkontoret, aktivt 
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arbetat med att ta fram en webbaserad utbildning i Lärportalen Totara. 

Utbildningen beräknas vara klar att användas våren 2022. 

För regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar är det totala antalet registrerade 

avvikelser i MCP 86 536 för 2021 (data hämtad från MCP dashboard 2022-02-01) 

att jämföra med 82 565 för 2020. En ökning med knappt 5%. Majoriteten av 

avvikelserna handlar om vård och behandling samt organisation/regler/rutiner. 

Antalet registrerade patientsäkerhetsärenden där vårdskada inträffat eller kunnat 

inträffa är totalt för regionen 27 730 för 2021 (data hämtad från MCP dashboard 

2022-02-01) vilket är en ökning med drygt 5% jämfört med 2020. Mellan åren 

2019 och 2020 sågs en nedgång i antal rapporterade ärenden vilket förmodligen 

var kopplat till pandemins första år. 

Ökad benägenhet att rapportera oönskade händelser och ökad riskmedvetenheten 

är viktiga bidrag för att stärka säkerhetskulturen. För att öka möjligheten att 

avvikelserna leder till utveckling och förbättring bör de hanteras skyndsamt. Vissa 

förvaltningar påtalar problem med långa utredningstider vilket är negativt på flera 

sätt och bör åtgärdas. 

Lex Maria  
Det totala antalet anmälningar enligt lex Maria till IVO är fortsatt lägre jämfört 

med före den föreskrift som förändrade anmälningsansvaret av suicid togs i bruk 1 

september 2017. Föreskriften innebar att den obligatoriska anmälan av suicid togs 

bort. För 2017 var antalet anmälningar enligt lex Maria för suicid 63 stycken och 

2018–2021 var antalet 13-22 anmälningar per år. I funktionsgrupp chefläkare tas 

händelser som anmälts enligt lex Maria upp till diskussion för ett lärande och 

spridning av kunskap i regionen. 

 
Källa: MedControl PRO 

Händelseanalyser - Nitha 
Samtliga förvaltningar genomför händelseanalyser i det nationella webbaserade it-

stödet för händelseanalys, Nitha. Syftet med Nitha är att effektivisera 

händelseanalyserna, att öka kvaliteten och att bidra till lärande genom Nitha 

kunskapsbank. Kunskapsbankens syfte är att utgöra ett underlag för lärande på 

mikro-, meso- och makronivå. Det ökande antalet analyser i kunskapsbanken 

medför även att data kan aggregeras för händelser inom samma processer eller för 

händelser som berör samma orsaksområden. VGR har representation i den 

nationella expertgruppen för Nitha. Antalet händelseanalyser som påbörjades med 
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Nitha i VGR var i stort sett oförändrat mellan 2018 och 2019 men sjönk under 

2020 med 14 % jämfört med året innan. Detta kan vara en följd av pandemin då 

antalet påbörjade analyser i Nitha ökade igen under 2021. Enhet patientsäkerhet 

har handlett analysledare från Folktandvården och Närhälsan i Nitha under 2021. 

Nätverksmöten för Nitha-administratörer och händelseanalysledare har inte 

genomförts under de senaste två åren, bland annat till följd av pandemin. Under 

hösten 2021 uppgraderades grafverktyget i Nitha och efter det hölls ett webbinarie 

där representant från Inera demonstrerade det nya grafverktyget. I samband med 

detta hölls även ett kortare möte för lokala Nitha-administratörer. Målet inför 

2022 är att genomföra ett till två möten för Nitha-administratörer per termin. 

 
Källa: Nitha analys 

3.4.2 Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter på vården från patienter och deras närstående tas emot 

muntligt eller skriftligt på alla nivåer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. 

Den som tar emot ett klagomål har ansvaret för att det blir registrerat i 

avvikelsehanteringssystemet MCP. MCP säkerställer en korrekt hantering utifrån 

kraven på hur klagomål ska besvaras och utredas. Samtliga klagomål utreds och 

de flesta besvaras av den verksamhet som klagomålet berör. Genom att hantera 

klagomål i avvikelsehanteringssystemet blir de underlag för lärande och 

utveckling av verksamheterna. Ett klagomål som innebär att en allvarlig 

vårdskada inträffat eller hade kunnat inträffa leder via verksamhetschef vidare till 

chefläkare inom respektive förvaltning, för beslut om lex Maria-anmälan. 

I MCP anges om klagomålet kommit via patient, närstående, IVO, 

patientnämnden, Löf eller annan. Det är möjligt att kategorisera klagomålet 

utifrån händelsetyp enligt följande: bemötande/kommunikation, 

organisation/regler/rutiner, vård och behandling med tillhörande underkategorier. 

Utfallet följs och analyseras. 

För att informera patienter och närstående om deras möjligheter att klaga 

använder förvaltningarna broschyrer med upplysning om till vilka instanser man 

kan vända sig (vårdgivaren/verksamheten, IVO, Patientnämnden och Löf) och 

kontaktuppgifter till dessa. För att underlätta för invånarna att framföra 

synpunkter och klagomål har vissa enheter öppnat för möjligheten att lämna 

klagomål och synpunkter på vård och behandling via 1177 vårdguidens e-tjänster. 
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Regionalt stöd erbjuds förvaltningarna kring att skapa en ändamålsenlig 

klagomålshantering. Detta sker bland annat genom att regelbundet delta i 

regionala förvaltningsmöten avseende MCP. 

Tabell över antal registrerade patientklagomål i VGR 2019,2020 och 2021 

 

 

Antalet registrerade patientklagomål i VGR ökade varje år från 2014 till 2018. 

Dock skedde en minskning mellan åren 2018 och 2019. Minskningen fortsatte 

mellan 2019 och 2020. Under 2021 har antalet ökat igen till totalt 7 390 att 

jämföra med förra årets 6 604 och närmar sig därmed 2019 års 7 899 

registreringar (data hämtad från Cognos Analytics 2022-02-17). 

Att ett ökat antal klagomål rapporteras i MCP betyder bland annat att 

följsamheten till rutinen att registrera klagomål i MCP har ökat jämfört med förra 

året, vilket är positivt. Majoriteten av klagomålen rör synpunkter på brister 

avseende vård och behandling samt bemötande/kommunikation/information. 

Åtgärder för att minska de upplevda bristerna inom dessa områden sker 

kontinuerligt. SBAR och Förstå mig rätt (teach-back) är verktyg som används för 

utveckling och förbättring av kommunikation. 

Antalet klagomål och synpunkter till de fem patientnämnderna inom VGR var 4 

939 för år 2021 att jämföra med 4 258 året innan. År 2019 var antalet 5 211. 

Att antalet registrerade klagomål återigen stiger efter en minskning under 2020 

talar för att viss återhämtning skett efter det första pandemiåret vad gäller antal 

vårdbesök och behandlingar. En anledning till minskningen under 2020 kan ha 

varit effekterna av corona och förändringar i sjukvårdens produktion. 

3.5 Öka riskmedvetenhet och beredskap 

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 

anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 

funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang 

beskrivs detta som resiliens. 

På regionens förvaltningar har olika metoder för att öka riskmedvetenhet och 

beredskap använts under året. Några har varit simulering och träning i akuta 

situationer, kompetensutveckling och lärande utifrån tidigare händelser. En metod 

för att öka riskmedvetenhet är gröna korset. 

Enhet patientsäkerhet har under hösten arrangerat månadsvisa webbinarier. Det 

första webbinariet hölls i samband med World patient safety day 17 september. 

Temat var säker mödrahälsovård och förlossningsvård. Därefter har temat för 

webbinarierna varit i att presentera den nationella handlingsplanen Agera för 

säker vård. Vid varje webbinarium har en av de grundläggande förutsättningarna 

för säker vård presenterats. En genomgång visar att alla regionens hälso- och 

sjukvårdsförvaltningar har varit representerade vid något av webbinarierna. Det 

finns även en bredd i deltagarnas professioner och uppdrag på olika nivåer inom 

hälso- och sjukvårdssystemet. Under våren 2022 kommer webbinarierna 



Västra Götalandsregionen, Patientsäkerhetsberättelse för 2021 36(38) 

återupptas och då fortsätta att presentera de prioriterade fokusområdena i 

handlingsplanen. 

Socialstyrelsen har tagit fram ”Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete” för att ge 

stöd till regioner och kommuner att ta fram handlingsplaner, göra prioriteringar 

och sätt mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Flera medarbetare på enhet 

patientsäkerhet har genomgått NSG patientsäkerhets utbildning om Verktyg för 

stärkt patientsäkerhet. Enhet patientsäkerhet erbjuder förvaltningarna stöd vid 

genomförande av verktyget och följer upp förvaltningarnas resultat avseende 

verktyget. Två medarbetare har gått igenom delar av verktyget tillsammans med 

chefläkarorganisationen på Sjukhusen i väster. 

4 Mål och strategier för kommande år 

Patientsäkerhetsarbetet är långsiktigt och kräver tålamod. På kort sikt framgår i 

Västra Götalands mål och strategier i riktlinjer för patientsäkerhet 2022 samt 

patientsäkerhetsplan 2022. Bedömningen är att fortsatt arbete med de största 

vårdskadeområdena är nödvändigt men att fokus behöver öka på "Säker Vård" i 

enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 

Covid-19-pandemin har präglat hälso- och sjukvården under de två senaste åren 

och patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i långsammare takt än planerat. När nu 

pandemin klingar av kommer mer tid att kunna läggas på att utveckla regionens 

patientsäkerhetsarbete. 

Samverkan och Samarbete. 

Samverkan och samarbete på alla nivåer och mellan verksamheter är viktiga 

förutsättningar för utvecklingen av patientsäkerheten i regionen. Lärdomar från 

det samarbete och den samverkan som skett under pandemin inom regionen och 

med kommunerna är viktiga att ha med sig i det långsiktiga 

patientsäkerhetsarbetet. 

Utbildning 

Stor vikt kommer att läggas på utökad utbildning i patientsäkerhet. Socialstyrelsen 

har tagit fram en e-utbildning i patientsäkerhet som kan användas på alla nivåer i 

hälso- och sjukvården. Målet är att utbildning i patientsäkerhet skall vara en 

återkommande repetitiv aktivitet på alla förvaltningar och att utbildning i 

patientsäkerhet skall få större plats i alla utbildningsplaner. 

Patientsäkerhetskultur 

Mätning av patientsäkerhetskultur kommer att underlättas när det nya appbaserade 

verktyget MAPS introduceras. Möjligheten att mäta just för verksamheten 

specifika frågor kommer att vara möjligt och upprepade mätningar kommer att 

vara enklare att genomföra. Uppföljning av riktade insatser kommer därmed att 

underlättas. 

  

Under pandemin har fokus varit på frågor kopplade till den men nu kommer 

arbetet att fokusera mera på: 

 Integrering av patientsäkerhetsperspektivet i omställningen av sjukvården 

mot mera Nära Vård, Koncentration, Digitalisering, Kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling och FVM. 

 Säkerställa patientsäkerhetsperspektivet i det nationella systemet för 
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kunskapsstyrning. I detta ingår att arbeta för att Vårdhandboken blir en 

integrerad del i kunskapsstyrningen 

 Stötta förvaltningarna i arbetet med verktyget för gap-analys av 

patientsäkerhet. 

 Utveckla av klagomålshantering och synpunkter tillsammans 

patientnämnden  

Vårdhygien 

Under pandemin har Vårdhygien haft en framskjuten plats. Vårdhygieniska 

riktlinjer har tagits fram som är nödvändiga att använda även när pandemin har 

klingat av. Stor vikt kommer att läggas på att bibehålla de lärdomar och den 

kunskap vi fått under pandemin. 

Antibiotikaresistens 
Det är viktigt att säkerställa att laboratorierna även fortsatt kan bistå med 

epidemiologiska resistensdata för våra viktigaste bakterier. Ett samarbete mellan 

Strama VG och laboratorierna planeras under året bland annat för att optimera 

svarsrutiner för utförda bakterieodlingar, ett samarbete som fått pausa under 

pandemin. 

Det blir en stor utmaning att försöka bibehålla den positiva trenden på 

receptförskrivningen som de smittbegränsande åtgärderna p.g.a av pandemin 

medverkat till. Vi ser redan hur förskrivningen ökar när smittspridningen av 

luftvägsinfektionerna ökar i samhället. 

Under pandemin har sjukhusstramaarbetet fått vila och den positiva trenden fram 

till 2020 med ökad följsamhet till riktlinjerna i val av antibiotika inom 

sjukhusvården har brutits. Det är av stor vikt att antibiotikaronderna bibehålles, att 

antalet ökar och införs på samtliga större sjukhus för att bryta den negativa 

trenden. Under året kommer Strama exempelvis samverka med ”Regionalt 

Programområde Infektion” för att öka följsamheten till behandling vid pneumoni. 

Behovet av vägledning från sjukhusstramagrupperna på verksamhetsnivå är 

fortsatt påtagligt. Det förutsätter att stramagrupperna har ett tydligt och långsiktigt 

uppdrag. Årliga avstämningar mellan sjukhusstrama och de olika verksamheterna 

bör utföras i ökad omfattning. Likaså behöver kontakt-/verktygsläkarfunktionen 

tydliggöras och tid regelbundet avsättas för arbetet enligt den 

uppdragsbeskrivning som tagits fram. Flera förvaltningar poängterar att detta 

arbete behöver intensifieras i sina patientsäkerhetsberättelser. 

Det framgångsrika arbete som genomförts inom primärvården på lokal nivå 

behöver fortgå kontinuerligt. Det blir mycket tydligt när primärvårdens 

självdeklarationer granskas. Det förutsätter att Strama VG kontinuerligt stödjer 

och underlättar det lokala förbättringsarbetet, genomför utbildningsinsatser samt 

att tid avsätts för kontaktläkararbetet och reflekterande möten på vårdcentralerna. 

Utan ersättning för genomfört arbete skulle sannolikt andelen vårdcentraler som 

genomför självdeklarationsarbete vara betydligt lägre utifrån erfarenheter i andra 

delar av landet där sådan ersättning saknas. Strama VG kommer fortsatt aktivt 

verka för att ”PrimärvårdsKvalitet” används i strama-arbetet. Arbete med att 

förenkla visualiseringen pågår ihop med data och analys. Vi kommer att fortsätta 

med såväl fysiska som digitala utbildningar inte minst de mycket uppskattade 

lunch-webbinarierna tillsammans med inbjudna specialister inom ett område. 

Med en allt lägre förskrivning, är det av vikt att bevaka att komplikationer till våra 

vanliga infektioner inte ökar. För att följa utvecklingen i Västra Götaland pågår ett 



Västra Götalandsregionen, Patientsäkerhetsberättelse för 2021 38(38) 

samarbete med enhet data och analys. Analys av data för behandling av 

urinvägsinfektion hos män i primärvården i Västra Götaland kommer att fortgå i 

samarbete med FoU-centrum Södra Älvsborg. 

Trycksår, undernäring och fall 
Enhet patientsäkerhet har som mål att arbeta integrerat med insatsområdena 

trycksår, undernäring och fall för att öka drivkraften i arbetet och få 

synergieffekter. Arbetet kommer bland annat att genomföras i samverkan med 

förvaltningarna genom nätverk för patientsäkerhet och omvårdnad. 

Markörbaserad journalgranskning 
Enhet patientsäkerhet kan framåt stimulera förvaltningar i att utnyttja 

granskningsteamens kompetens för verksamhetsutvecklande syften. Ett exempel 

är att granska urval av journaler inom en verksamhet där urvalet baseras på olika 

problem som t. ex. journaler där inte tidsramarna för SVF har uppfyllts eller 

journaler där dödsfall har inträffat under viss typ av vård. Utifrån granskningens 

resultat genomförs sedan förbättringar i verksamheten. 


