
Kortversion regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet, indikatorer och måltal 2023 
Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen har visionen god och säker vård - överallt och alltid.  
 

REGIONGEMENSAMT MÅL 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD OCH SÄKER VÅRD 

 

 
 REGIONGEMENSAMMA INSATSOMRÅDEN    
 

 
INSATSOMRÅDEN MED REGIONALA MÅL  

 

 

VÅRDKVALITET PRIMÄRVÅRD  

Läkemedelsgenomgångar 

Öka användningen av PrimärvårdsKvalitet  

Öka läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

 

VÅRDPLATSER OCH BELÄGGNING 

Minska antalet oplanerade återinläggningar inom 30 dagar 

 

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER somatisk slutenvård 
Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård ska 

understiga 4,5% för VGR som helhet. 

SÄKER LÄKEMEDELSANVÄNDNING 

Olämpliga läkemedel till personer 75 år och äldre, ska minska.  

 

TRYCKSÅR somatisk slutenvård  
Andel mätbara vårdtillfällen inom somatisk slutenvård med förekomst 
av uppkomna trycksår, kategori 1 - 4 inkl. icke-klassificerbart trycksår 
och misstänkt djup hudskada ska understiga 2,5% 
mätregiongemensam indikator. 

SUICIDPREVENTION 
Upprättade krisplaner inom specialistpsykiatrin 

Upprättade vård- och omsorgsplaner inom primärvården 

 

Ingen patient skall behöva drabbas av en vårdskada. 

En god säkerhetskultur Patienten som medskapare Adekvat kunskap och 

kompetens 

Antibiotikaanvändning  
Diagnostiska fel 
Fallskador  
Medicinteknik  
Suicidprevention 
Säker läkemedelsanvändning 
Säker vård för äldre  
Trycksår 
Undernäring 
Vårdrelaterade infektioner 
Vårdplatser och beläggningsgrad 

ANTIBIOTIKAANVÄNDNING  
Antibiotikaförskrivningen <250 recept per 1 000 invånare och år. 

Minska användning av antibiotika, särskilt bredspektrumpreparat, 

genom ökad följsamhet till behandlingsriktlinjer.  

 

FALL slutenvård  
Andel vårdtillfällen med fallskada ska understiga 0,5 %. 
 

Engagerad ledning och 

styrning 



 
      REGIONALA INDIKATORER 
                             Värde 2021        Mål 2023 

 
 

Antibiotikaanvändning Antibiotikaförskrivning på recept i regionen som helhet   
(antal recept/1 000 invånare och år)  

223 <250 

 Totala användningen av antibiotika på rekvisition inom sjukhusvården  

(DDD/100 vårddygn och år)  

70,7 Minska jämfört 
föregående år 

 Andel bredspektrumantibiotika av antibiotika totalt inom sjukhusvård  

För indikatorer, se Regional handlingsplan för patientsäkerhet 

Ökat Minska jämfört 
föregående år 

 Antal verksamheter/sjukhusförvaltning som infört antibiotikaronder 2-10 Minst 2-5 

Fall Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med fallskada 0,9% <0,5% 

Suicidprevention Antalet upprättade krisplaner inom specialistpsykiatrin   

Andel vårdenheter med en egen upprättad lokal handlingsplan för 
suicidprevention 

772 
Data saknas 

Öka 
Öka 

Säker 
läkemedelsanvändning 

Olämpliga läkemedel till personer >75 år  124  <120 

Trycksår Andel uppkomna trycksår av andel mätbara vårdtillfällen i somatisk slutenvård <2,5% <2,5% 

Vårdkvalité primärvård Fördjupad läkemedelsgenomgång  37%  Öka 

Vårdplatser och 
beläggning 

Oplanerad återinläggning inom 30 dagar inom sluten vård  8,7% Minska 

Vårdrelaterade 
infektioner 

Incidens vårdrelaterade infektioner inom sjukhusvård 5,6% <4,5% 
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Fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2022-11-09 


