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Sammanfattning 

Den viktigaste åtgärden för att öka patientsäkerheten 2018 har varit det fortsatta 
genomförandet av patientsäkerhetsronder med samtliga verksamheter. Under ronderna 
presenterar verksamheten sitt patientsäkerhetsarbete och lyfter specifika områden. 
Dessutom sker en diskussion och uppföljning utifrån fokusområden som delvis ändras från 
år till år. Vid 2018 års patientsäkerhetsronder har uppföljning och diskussion skett 
avseende: 

 framgångs- och riskområden 
 resultat och förbättringsarbete utifrån medarbetarenkäten 
 mätningar, kvalitetsregister och journalgranskning 
 uppföljning av risk- och händelseanalyser, avvikelserapporter, ärenden från 

Patientnämnden och IVO 
 arbetet med att säkerställa kompetens (utbildningar, introduktion, jourlinje) 
 hur man arbetar med avvikelserapporter 
 vårdprevention/Senior Alert 
 nya hanteringen av klagomål 
 implementering av patientlagen 

Dessutom har områden specifika för respektive verksamhet samt åtgärder och resultat 
utifrån föregående års handlingsplan följts upp. 

Patientsäkerhetsarbetet följs upp kontinuerligt vid patientsäkerhetsronderna, via 
punktprevalensmätningar (PPM), strukturerad journalgranskning och uppföljning av 
resultat publicerat i öppna jämförelser. Egen kontroll bedrivs på flera nivåer, bland annat 
genom medarbetar- och säkerhetsenkät, avvikelserapportering, händelseanalyser, nationell 
patientenkät och kontroll av antibiotikaförskrivning. Utifrån analyserade resultat tas 
handlingsplaner fram för förbättringsarbete. 

Patienter och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse för patientsäkerheten 
har hanterats via chefsläkarna som får Patientnämndens samtliga ärenden från Hälso- och 
sjukvården. Information om personalens skyldighet att informera och göra patienten 
delaktig sker kontinuerligt vid Patientsäkerhetsenhetens utbildningstillfällen. Patienter och 
närstående erbjuds att delta vid händelseanalyser och förbättringsprojekt. Landstinget 
bedriver ett arbete för att utveckla och sprida den personcentrerade vården och därigenom 
öka patientens delaktighet i vården. 

2018 var det fler lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål till IVO  som rörde 
felhändelser vid behandlingar och operationer än felaktig eller fördröjd diagnos, vilket  
varit den dominerandes orsaken tidigare år. Brist på information och tydlig kommunikation 
samt tydlig ansvarsfördelning är de vanligaste orsakerna till att vårdskador uppkommer. 

Under 2018 har vårdplatsfrågan varit högprioriterad och en överföring av vårdplatserna från 
de tidigare vårdplatsenheterna till de patientägande kliniker har framgångsrikt genomförts. 
Antalet vårdplatser har börjat öka. Överbeläggningarna har minskat, men är fortfarande ett 
problem. Antalet utlokaliserade patienter har nästan helt försvunnit. 

Efter ett år med praktiska förberedelser och träning i reell miljö gick överenskommelsen 
mellan landstinget och kommunerna om trygg hemgång från sjukhusen och effektiv 
samverkan in i skarpt läge 11 januari 2018. Antalet vårddagar för utskrivningsklara 
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patienter har därefter minskat kraftigt. 

Kliniskt träningscentrum drevs som ett projekt under 2018  och har varit i drift sedan 
september 2018 på alla tre somatiska sjukhus i landstinget Sörmland. 

I september 2018 beslutade om en ny strålsäkerhetsorganisation som omfattar 
tillståndpliktig verksamhet med medicinska bestrålningar inom Hälso- och sjukvården samt 
tandvården i Landstinget Sörmland och som förtydligar ansvar, arbetsuppgifter och roller 
för olika funktioner som arbetar med medicinsk strålningsverksamhet och är en del i att 
skapa ett fullskaligt ledningssystem för strålsäkerheten inom Landstinget Sörmland. 

Följsamheten till WHO:s cheklista inför operation ligger på årsbasis i hela landstinget på en 
komplett följsamhet på 87 % vilken är en förbättring i jämförelse med 2017 (80 %) och 
bättre än riksgenomsnittet på 77 %. 

Positivt ur patientsäkerhetssynpunkt är att Sörmland sedan en längre tid ligger i topp när det 
gäller läkemedelsbehandling av äldre, såsom att inte ge riskfyllda kombinationer och 
olämpliga läkemedel. 

Antibiotika förskrivningen har succesivt minskat under de tre senaste åren och är nu 287 
recept per 1000 innevånare (en minskning med 4,8 %). 

Medarbetar och säkerhetskulturenkäten visade 2018 överlag en starkt positiv utveckling 
inom de områden som följs via enkäten. Svarsfrekvensen var mycket hög (86 %) och 88 
procent av medarbetarna rekommenderade sin arbetsplats. 

Inför kommande år ligger fokus på att: 

 Förebygga allvarliga vårdskador 
 Förebygga vårdrelaterade infektioner 
 Förebygga trycksår 
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Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för 
alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 
senast den 1 mars varje år. 

Föreliggande patientsäkerhetsberättelse avser Hälso- och sjukvården i Landstinget 
Sörmland. Regionsjukhuset Karsudden, Folktandvården Sörmland och de privata 
vårdcentralerna skriver egna berättelser. 
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Struktur 

Övergripande mål och strategier 

Landstinget Sörmlands verksamhetsområde Hälso- och sjukvård har haft som åtagande 
2018: 

 Trygga patienter 
o En god, säker och jämlik vård som är kvalitativ, patientsäker och där 

patienten känner trygghet och omhändertas med ett gott bemötande 
o En personcentrerad verksamhet i en bra vårdmiljö 

 Smidig resa genom vården 
o Såväl akuta som elektiva flöden ska planeras och styras så att patienten ges 

en smidig resa genom vården. 
o Vårdprocesserna ska vara säkra. 

 Rätt nyttjade resurser 
o En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att 

medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt 
tillvaratar och utvecklar kompetens. 

o En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och 
arbetsglädje. 

o Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till 
måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. 

o Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte 
att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. 

Patientsäkerhet är en prioriterad fråga för landstinget. Ett proaktivt patientsäkerhetsarbete 
bygger på ett kontinuerligt arbete med målformulering, uppföljning, analys och återföring. 
Landstinget arbetar utifrån det Nationella ramverket för patientsäkerhet som SKL tagit fram 
tillsammans med representanter från landsting och kommuner. Syftet med ramverket är att 
skapa en helhetsbild över patientsäkerhetsområdet och en struktur för 
patientsäkerhetsarbetet. Ramverket specificerar tre viktiga perspektiv för en säker vård. 
Dessa är att hälso- och sjukvården är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad 
för att skapa förutsättningar för en säker vård. 

Vision 

Visionen ”Sveriges friskaste län 2025” beskriver ett landsting som kännetecknas av en 
patientsäkerhetskultur där vårdskador förhindras genom en aktivt riskförebyggande 
verksamhet. 

Patientsäkerhetsenhetens vision "En säker vård till nytta för patienten och samhället". 

Visionen beskriver en vård som kännetecknas av en patientsäkerhetskultur där vårdskador 
förhindras genom en aktivt riskförebyggande verksamhet. 

Åtagande: Hälso- och sjukvårdens verksamhet ska bedrivas med god säkerhet.  

Landstingets mål är direkt kopplade till den nationella patientsäkerhetsstrategin som den 
beskrevs av SKL inför 2015: Tillsammans kan vi förebygga vårdskadorna! 

Patientsäkerhetsenhetens uppdrag och utmaningar 
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Det övergripande målet med den nationella strategin är att antalet vårdskador ska ha 
minskat till noll. Till visionen om en säker vård till nytta för patienten samt till det 
övergripande målet formuleras de gemensamma nationella målsättningarna som att: 

 Förebygga allvarliga vårdskador 
 Förebygga vårdrelaterade infektioner 
 Förebygga trycksår 

För att uppnå detta skall vi bland annat: 

 Fortsätta mäta skador i vården månatligen både på sjukhus- och kliniknivå genom 
att använda metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) 

 Genomföra PPM-mätningar en gång per år (vår) avseende trycksår, följa upp 
vårdrelaterade infektioner (VRI) och följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler (BHK) samt fortsätta utveckla användningen av Infektionsverktyget 

 Fortsätta mätningarna av överbeläggningar och mata in dessa i SKLs databas 
 Fortsätta mätning av patientsäkerhetskulturen 

Enheten har fem långsiktiga delmål för det fortsatta arbetet: 

 God patientsäkerhetskultur i vården 
 Patienten är delaktig i sin vård och behandling 
 Färre allvarliga och frekventa vårdskador 
 Rätt kompetens vid rätt tillfälle 
 Ökad kunskap om effektiva insatser 

Landstingets och Hälso- och sjukvårdens mål inom patientsäkerhetsområdet 2018 

Vårdrelaterade infektioner drabbar ungefär var tionde patient som vårdas inom somatisk 
slutenvård. Allvarlighetsgraden varierar från lindrig till livshotande. Hälso- och sjukvården 
i Sörmland har vårdrelaterade infektioner som en uppföljningsindikator med målsättningen 
att andelen infektioner kontinuerligt ska minska under planperioden. På områden som 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler och trycksår finns 
förbättringsmöjligheter för att nå satta måltal. 

Följande styrtal och måltal är bestämda: 

 andel vårdrelaterade infektioner ska minska, måltal 6 % 
 andel patienter med trycksår, måltal 10 % 
 följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska förbättras, måltal 100 %. 

Styrkort för Hälso- och sjukvården 2018 

Hälso- och sjukvården i landstinget arbetar med att införa ett samlat ledningssystem för 
kvalitet, som ska ge en ökad tydlighet när det gäller ansvar på alla nivåer, dokumenterade 
rutiner för kvalitetsområden samt systematisk egenkontroll, uppföljning och återföring av 
resultat. 

Följande indikatorer och målvärden uppsatta för perspektiven ”Medborgare”, ”Process och 

förnyelse” och "Miljö" berör direkt eller indirekt arbetet inom patientsäkerhetsområdet: 

 Andelen patienter som känner sig bemötta med respekt och värdighet enligt 
Nationella patientenkäten (NPE), målvärde 90 %. 

 Andel patienter som känner sig delaktiga i beslut beträffande sin vård/behandling 



Patientsäkerhetsenheten, Patientsäkerhetsberättelse 8(64) 

enligt NPE, målvärde 85 %. 
 Andelen mångbesökare på akutmottagningarna skall utgöra färre än 6 %. 
 Andelen oplanerade återinskrivna inom 30 dagar skall vara färre än 12 %. 
 Andel undvikbar slutenvård, ska vara mindre eller lika med 10 %. 
 Medelvårdtid 5 dagar. 
 Beläggningsgrad (vuxen somatik) 90 %. 
 Andel förskrivning av olämpliga läkemedel till patienter 75 år 6,7 %. 
 Antibiotikaförskrivning inom öppenvård, mindre än 265 recept/1000 innevånare. 

Organisation och ansvar 

Patientsäkerhetsenheten 

Patientsäkerhetsenheten ingår i Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben (KVS) som i 
nuläget är underställd Hälso- och sjukvårdsdirektören. Enhetschefen sitter i Hälso- och 
sjukvårdens ledningsgrupp och är ordförande i Systemägargruppen (SÄG, numera Styrande 
referensgruppen) för avvikelsehanteringssystemet Synergi Life i landstinget. På 
Patientsäkerhetsenheten arbetar patientsäkerhetssamordnare, chefsläkare, och administrativ 
personal. Även HLR- (hjärt- lung- räddning-) verksamheten är organiserad under 
Patientsäkerhetsenheten, och från September 2018 är också Kliniskt Träningscentrum 
(KTC) organiserat under enheten.På KTC arbetar utbildningskoordinatorer, administratör, 
medicinskt ledningsansvarig läkare och enhetschef. Patientsäkerhetsenheten skall hjälpa 
och stötta alla verksamhetsområden i landstinget i deras patientsäkerhetsarbete. 

Patientsäkerhetsenheten har bland annat följande uppdrag: 

 uppföljning och analyser av händelser och avvikelser 
 fördjupade utredningar och analyser inom patientsäkerhetsområdet 
 omvärldsbevakning 
 utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet 
 bedriva och delta i utbildningar för att sprida kunskap bland medarbetarna i 

landstinget om patientsäkerhet både praktiskt och teoretiskt. 
 har anmälningsansvar enligt lex Maria (HSLF-FS 2017:41). 

Verksamhetscheferna har getts ett tydligt uppdrag och stöd för 
patientsäkerhetsarbete 

Genom att Hälso- och sjukvårdens förvaltningsbudget 2017 har ett specifikt avsnitt om 
patientsäkerhet ges verksamhetscheferna ett tydligt uppdrag och stöd för 
patientsäkerhetsarbetet. Till detta kommer de insatser som Patientsäkerhetsenheten 
genomför enligt riktlinjerna ovan; framförallt är patientsäkerhetsronderna ett stöd för 
verksamhetscheferna och bidrar till att utveckla patientsäkerhetsarbetet på alla nivåer i 
hälso- och sjukvården. 

Intern kontroll - Patientsäkerhet 

I Hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan finns följande styrtal när det gäller 
patientsäkerhet: 

 andel vårdrelaterade infektioner ska minska 
 följsamheten till basala hygien- och klädregler ska förbättras 
 andelen trycksår ska minska 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

Inom landstinget finns ett antal processer/områden där samverkan har skett för att 
förebygga att patienter drabbas av en vårdskada. Utöver nedanstående sker löpande 
samverkan i olika temporära konstellationer. 

Struktur för närvårdssamverkan 

Närvårdssamverkan organiseras genom att primärvård, sjukhus och kommunens vård och 
omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. 

En gemensam politisk nämnd, Nämnden för Samverkan och Vård, tar övergripande beslut. 
Styrning på tjänstemannasidan sker från Länsstyrgruppen för Närvård som består av 
förvaltningschefer från samtliga kommuner och divisionschefer från landstinget. 
Beredningsgrupper finns för områdena äldre, psykiatri, barn, digitalisering och hjälpmedel. 

 

Specifika arbetsgrupper startas när behov finns. Länets kommuner och landstinget har 
gemensamma råd inom områdena demens, fallprevention, nutrition och palliativ vård. 

FoU i Sörmland är en forsknings- och utvecklingsenhet som finansieras av kommuner och 
landsting tillsammans. I Landstinget finns också närvårdskoordinatorer och en 
närvårdsöverläkare som motorer i utvecklingsarbetet. 

Trygg hemgång och effektiv samverkan – att införa en ny lagstiftning 

Efter ett år med praktiska förberedelser och träning i reell miljö gick överenskommelsen in 
i skarpt läge 11 januari 2018. 

Införande, uppföljning och fortsatt förvaltning 

Det regionala sekretariat som arbetat sedan 2016 med att ta fram den regionala 
överenskommelsen har fortsatt arbeta strategiskt med implementering och uppföljning av 
helheten på länsnivå. 

Äldre- och psykiatrigrupperna har ansvarat för det lokala införandet. Särskilda dialoger har 
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förts mellan parterna för att så snabbt som möjligt kunna hantera problem som uppstått. 

Ett e-learning-program är framtaget som stöd för medarbetarna att kunna arbeta efter den 
nya processen. Utbildningar i SIP har genomförts. 

Samordningssköterskorna på vårdcentralerna har träffats vid flera tillfällen och diskuterat 
hur de bäst kan bidra i arbetet. 

Tryggvegruppen har utsetts till ansvarig för fortsatt förvaltning av överenskommelse och 
riktlinjer. 

Looparna är ett nytt it-verktyg som gör det möjligt att på ett enkelt sätt följa upp hur 
samspelet mellan verksamheterna fungerar i praktiken. 

Webbkollen 

Sjukhuset ringer upp patienterna efter utskrivning. På frågan Känner du dig trygg i dina 
vård- och omsorgskontakter? har patienterna från länets samtliga sjukhus under perioden 
2017 – 2018 svarat ja i över 90 procent. 

 

Samordningssköterskorna på vårdcentralerna ringer till alla som skrivits ut i processen 
inom 72 timmar. Syftet är att säkra upp att allt fungerar som det ska efter utskrivningen och 
att undersöka behov av fortsatt samordning. Intervjun registreras i webkollen. 

Resultat, somatik 

 Antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt. För perioden 
februari till november var skillnaden 4453 dagar mellan 2017 och 2018. 

 Andelen patienter som får åka hem samma dag de bedöms som utskrivningsklara 
har ökat (se bild nedan) 

 Medelväntetiden får patienter som bedömts som utskrivningsklara har minskat från 
5,5 dagar i januari till 4 dagar i november. 

 Andelen vårdplatser som upptas av utskrivningsklara patienter har minskat från 
12,5% i januari till 5% i november. 
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Antalet vårdtillfällen är i det närmaste oförändrat.
Det finns en variation i resultat mellan olika kommuner. Antal d agar som
utskrivningsklara patienter i genomsnitt vårdades kvar på sjukhus i november var:

Strägnäs 1,2

Eskilstuna 1,5

Katrineholm 1,6

Trosa 1,9

Vingåker 1,9

Gnesta 2

Flen 2,3

Oxelösund 4,3

Nyköping 8,9

Måttet inkluderar inte de patienter som skrivs ut samma dag som de blir utskrivningsklara.
Räknas dessa patienter in sjunker medelvårdtiden kraftigt i samtliga kommuner.

Resultat psykiatri

Samma positiva utveckling har skett inom psykiatrin.

Medelvårdtiden som utskrivningsklar minskade snabb t i början av året. I januari var
den 18,2 dagar för 10 vårdtillfällen och i november 3,6 dagar för 16 vårdtillfällen.
Andelen vårdplatser som upptas av utskrivningsklara patienter har minskat från
7,2 % i januari till 2,4 % i november.
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Ekonomi

Den medelvärdesmodell för betalningsansvar som Sörmland konstruerat bygger på tillit till
att alla kommer att leva upp till den överenskommelse som fattats. Modellen har fått stor
spridning i hela landet.

För Sörmlands del har inget betalningsansvar uppstått.

Värdet på de 4453 dagar som landstinget sparat under 10 månader är 3,25 miljoner kronor
i genomsnitt per månad om man använder summan 7 300 kronor per dag som
Socialstyrelsen räknat fram för 2018.

Samverkan internt

SSIH

Under åren 2017 - 2018 har ett utveck lingsarbete genomförts i Landstinget Sörmland för att
förbättra den specialiserade sjukvården i hemmet (SSIH). Arbetet har varit politiskt
prioriterat och nya resurser har tillförts verksamheten (10 + 10 miljoner kronor).

Antalet personer som får vård inom SSIH har ökat från 120 till som mest 201 patienter.
Vården har blivit mer jämlik och omfattar nu alla diagnoser, alla åldrar, alla boendeformer,
alla kommuner, tätorter och glesbygd. Det är situationen och behovet som avgör under
förutsättning att patient en själv önskar vård i hemmet. Samarbetet med hemsjukvården på
primärvårdsnivå har stärkts.

Ett nytt uppdrag har arbetats fram och testats
Remissrutiner och länsgemensamma kriterier för anslutning till SSIH har arbetats
fram
Telefonberedskap röda dagar har testats och är nu klart för att driftsättas
Medicin - teknisk utrustning har setts över och nya investeringar har gjorts
Personalen har fått utbildning och träning i att vårda barn i hemmet
Samordnad individuell plan (SIP) används när det finns behov av sam ordning.
Under perioden har en ny verksamhet startats i Trosa/Gnesta.
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 Målet att erbjuda mobil äldreakut på alla orter har däremot inte uppnåtts. 

Idag finns en enhetlig registrering och dokumentation som möjliggör en samlad 
uppföljning. En större uppföljning genomförs en gång per år. Antalet patienter anslutna till 
SSIH och antal besök inom mobil äldreakut följs upp månadsvis. 

Svårigheter att rekrytera läkare till verksamheten är fortfarande det största hindret för att 
verksamheten ska kunna byggas ut fullt. Ekonomiska resurser har behållits centralt fram till 
att kompetens finns att tillgå. 

Verksamheten är mycket uppskattad bland patienter och närstående. En enkät genomfördes 
våren 2018 där det sammanlagda betyget blev 9,6 på en tiogradig skala. 

Hjälpmedelscentralen 

Hjälpmedelsverksamheten ombesörjer hela Sörmlands län med hjälpmedel och 
hjälpmedelstjänster. Antal invånare enligt statistiska centralbyrån är ca 294 000 personer. 

I uppdraget ingår att kvalitetssäkra hjälpmedelsförsörjningen. 

Majoriteten av avvikelserna rör hjälpmedel vilket innebär att majoriteten av avvikelser 
också kommer in via WebSesam där alla hjälpmedel registreras. Bedöms en registrerad 
avvikelse i WebSesam vara av karaktären att den ska registreras i Synergi, görs detta av 
handläggaren som hanterar avvikelsen. Volymutvecklingen ses i diagram. 

 

Rutinen kopplat till avvikelsehanteringen som infördes sommaren 2017 har lett till 
betydligt förkortade ledtider, framförallt i andelen avvikelser som påbörjas inom 14 dagar. 

Varje månad hålls ett Haverigruppsmöte då inkomna avvikelser tas upp för utredning. 
Haverigruppen består av en blandning av kompetenser. Teknisk chef anmäler hjälpmedlet 
till Läkemedelsverket. Det görs en teknisk undersökning av hjälpmedlet och avvikelsen 
bearbetas oftast klart när svar inkommit från leverantör. Allvarliga avvikelser eller där 
avvikelsen rör arbetssätt på flera sektioner lyfts till hjälpmedelscentralens ledningsgrupp. 

TiB (Tjänsteman i beredskap) 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ”Katastrofmedicinsk beredskap”, 

(SOSFS 2013:22) ska det i varje landsting finnas en Tjänsteman i beredskap (TiB) som 
ständigt är bemannad och som vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan händelse har 
till uppgift att ta emot larm, verifiera uppgiften, initiera och samordna det inledande arbetet 
samt informera om händelsen 
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Utifrån inkomna ärenden ska TiB ta ställning till om ärendet ska avslutas utan åtgärder och 
gå i normalläge eller besluta om höjt beredskapsläget för Landstinget Sörmland. TiB 
samverkar med andra Regioner, Kommuner, Länsstyrelsen, Polisen, Socialstyrelsen med 
flera när behov finns för samverkan vid särskild händelse i samhället som kan komma att 
påverka Landstinget Sörmland. 

Verksamheten inom Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) 

MFT arbetar efter definierade processer och dokumenterar arbetet i olika systemverktyg. 
All dokumentation rörande medicinteknisk utrustning ligger till exempel samlad i systemet 
Medusa för spårbarhet och återsökbarhet. Detta ger medarbetare och kunder bra 
förutsättningar för uppföljning av bland annat tillgänglighet och prestanda för 
medicinteknisk utrustning. 

MFT: s medarbetare arbetar i nära samarbete med vårdklinikerna och är delaktiga i 
bedömning av behovet avseende ny medicinteknisk utrustning och eventuella reparationer 
och underhåll. MFT:s medicintekniska ingenjörer är klinikernas första kontakt i samband 
med haverier på utrustning och sjukhusfysiker är på motsvarande sätt klinikernas första 
kontakt gällande frågor kring strålningsverksamhet. MFT:s arbete syftar till att ge 
förutsättningar för att all verksamhet med medicinteknisk utrustning och verksamhet med 
strålning inom Landstinget Sörmland sker på ett säkert sätt både för patienter och för 
personal. 

MFT arbetar både länsövergripande och kliniknära. Det länsövergripande arbetet inom 
strålningsfysikalisk och medicintekniska området syftar till att hantera likartade frågor i 
verksamheterna på ett likartat sätt och ta hänsyn till helheten, vilket är både 
kostnadseffektivt och främjar god, säker och jämlik vård. 

I projektet Framtidens sjukvård (FS-projektet) har MFT bidragit med medicinteknisk 
expertis vid projektering av nya lokaler och vid byggnationer. MT-ingenjörer har också 
varit med och tagit fram typrum för operationssalar och kravställningar avseende lokalernas 
förutsättningar för att kunna fylla avsedd funktion. Sjukhusfysiker från MFT har varit 
drivande part i revideringen av Landstinget Sörmlands strålskyddsorganisation. 

Flera av MFT:s medarbetare innehar också nyckelfunktioner i Landstinget Sörmlands 
förvaltningsstyrning, exempelvis genom att inneha roller såsom förvaltningsledare, FPL-IT 
och objektspecialister. Syftet med arbetssättet är att få en patientsäker och effektiv 
förvaltning av IT-stöd och IT-kopplad MT-utrustning. 

I det kliniknära arbetet strävar MFT efter ökad samverkan och arbetar med detta bland 
annat genom att minst årligen hålla så kallade Kvalitetssäkringsmöten med kliniker. Vid 
dessa möten följer man upp hur utrusningen har fungerat, varit tillgänglig, MFT:s 
delaktighet och klinikernas framtida behov. 

Andra exempel på kliniknära arbeten är när MFT deltagit konsulterande i samband med 
upphandling av MT-utrustning och vid utredning av avvikelser där medicinteknisk 
utrustning eller medicinska bestrålningar varit inblandade. 

Att se till att rätt förebyggande underhåll utförs på MT-utrustning är en av hörnstenarna i 
MFT:s grunduppdrag. Genom detta arbete säkerställs att MT-utrustning fungerar som den 
ska och är patientsäker. Under 2018 har vi målmedvetet arbetat för att minska antalet 
utrustningar där förebyggande underhåll var eftersatt sedan tidigare. Detta har bland annat 
gjorts genom att införa apparatgrupper som tar ett gemensamt ansvar för ett större antal 
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utrustningar av samma typ. 

Vi har också identifierat att träningsutrustning för patienter tidigare inte genomgick 
förebyggande underhåll och har under 2018 infört regelbundet underhåll på denna typ av 
utrustning i syfte att öka patientsäkerheten. 

Bemanning och kompetens 

För att vården ska ha förutsättningar för att användning av medicinteknisk utrustning och 
medicinska bestrålningar är säker för patienter och personal är den beroende av att MT-
ingenjörer och sjukhusfysiker har tillräckliga resurser i form av tillräcklig bemanning samt 
adekvat kompetens och skicklighet inom sina respektive delområden. Under 2018 har MFT 
arbetat med flera aktiviteter för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vi har infört 
metoden Kompetensbaserad Rekrytering för att säkerställa att rätt person rekryteras till 
lediga tjänster. 

En annan åtgärd har bestått av kompetenskartläggning i ELLSA 
kompetensförsörjningsmodell. Arbete med att införa Medusa kompetensmodul har också 
startat. ELLSA kompetensförsörjningsmodell och Medusa kompetensportal syftar 
tillsammans att ge en fullständig bild av medarbetarnas kompetens och även identifiera 
kompetensgap. Genom olika kompetenshöjande aktiviter såsom internutbildning, 
konferenser, seminarier och servicekurser har vi arbetat för att successivt få ett minskat 
kompetensgap. 

Under hösten anställdes en sjukhusfysiker för att fylla rollen som strålskyddsexpertfunktion 
som är ett nytt lagkrav sedan juni-2018. Denna funktion ansvarar för samordnande av 
strålskyddsarbetet inom Landstinget Sörmland med fokus på personalstrålskydd. 

För att sätta större fokus på medicintekniska säkerhetsfrågor och för att få en samordnande 
funktion avseende medicintekniska avvikelser, patientsäkerhetsaspekter mm har vi under 
året infört den nya rollen MT-strateg. 

Utmaningar 

Personalomsättningen har tyvärr fortsatt varit hög under 2018 och MFT har haft svårigheter 
att tillsätta vakanta tjänster. Detta har lett till hög arbetsbelastning för våra medarbetare. Vi 
arbetar kontinuerligt med rekrytering och med åtgärder för att MFT ska vara en attraktiv 
arbetsplats och under hösten 2018 gick MFT in i projektet Tekniksprånget. Tekniksprånget 
är en satsning för att locka ungdomar att läsa till ingenjör efter avslutade gymnasiestudier 
och går ut på att ungdomen får prova på arbetet som praktikant. Statistik visar att 80% av 
de som genomgått Tekniksprånget har fortsatt studera till ingenjör eller valt annan teknisk 
utbildning. Under hösten hade vi en praktikant hos oss under 4 månader, vilket var en 
lärorik period både för oss som verksamhet och för vår praktikant. Detta slog så väl ut att 
praktikanten fick visstidsanställning på MFT efter praktikperioden. 

Vårdhandboken 
Vårdhandboksgruppen har i uppdrag, av Landstingsdirektören, att årligen följa upp och se 
till att lokala anvisningar till Vårdhandboken upprättas och revideras fortlöpande. 
Vårdhandboksgruppen har även ett uppdrag att omvärldsbevaka nya tillkommande avsnitt 
och ämnesområden inom Vårdhandboken. De lokala anvisningarna och länkar till annan 
relevant dokumentation publiceras på Landstinget Sörmlands externa webbplats. En 
förtydligad arbetsrutin med flödesschema har tagits fram under året för 
Vårdhandboksgruppens arbete. 
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Vårdhandboksgruppen har haft sex ordinarie möten under året. 

Arbetet med länkning till Landstingets publicerade anvisningar från Vårdhandboken är 
klart. Vårdhandboksgruppen har regelbundet i workshops reviderat Landstingets Sörmland 
externa webbplats och har direktlänkar i de ämnesområden i Vårdhandboken där det är 
aktuellt. 

Information/utbildning om Vårdhandboken och vårdhandboksgruppens arbete har skett 
regelbundet vid personalutbildningar. 

Publicerade lokala anvisningar 2018: 

 Central venkateter 
 EDA-smärtlindring 
 Hygienrutiner för PEP-utrusning inkl. motstånd mask/munstycke 
 Identifikation 
 Märkning av in- och utfartsvägar 
 Oxygenordination, dokumentation 
 PICC-line, skötsel och hantering 
 Skyldighet att inhämta information gällande smitta 
 Smutstvätt 
 Stick- och skärskador 
 Städning 
 Städning vid Infektioner i magtarmkanalen 

Vårdhandboksgruppen består av representanter från Patientsäkerhetsenheten, 
Utvecklingsenheten, Smittskydd/vårdhygien, Kliniskt Träningscentrum, Vårdplats- och 
mottagningsenheten KSK, Folktandvården och representanter från Hälso- och sjukvården. 

Styrande referensgrupper och andra samverkansgrupper 

För att säkerställa en god informationsöverföring gällande patientdata finns styrande 
referensgrupper för vårdadministration, beställning och svar, läkemedel och 
vårddokumentation. Dessa grupper ansvarar för olika delar av de journalsystem som 
används inom Landstinget Sörmland och träffas regelbundet för att säkra respektive 
område. 

Landstinget har ett Informationssäkerhetsråd med kompetens och förankring i verksamhet 
och ledning med uppgift att bland annat bereda informationssäkerhetsfrågor av principiell 
art. Informationssäkerhetsansvarig är sammankallande och leder rådet där följande är 
representerade; chefsjurist, chefsläkare från Patientsäkerhetsenheten, Enheten för Hälsoval 
samt e-hälsostrateg från Enheten för strategisk IT och e-hälsa. 

Chefsläkare är adjungerad till Transfusionskommittén. 

Patientsäkerhetsenheten har ett nära samarbete med Juridiska staben och Säkerhets- och 
beredskapsenheten. 

Chefsläkare har som uppgift att vara medicinskt ansvarig i regional ledning vid allvarlig 
händelse. 

E-hälsotjänster 

Region Sörmland har en pågående utveckling av e-hälsotjänster med syfte att stödja 
vårdverksamheten och invånarens behov. 
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Varje invånare över 18 år kan nå medicinska uppgifter om sig själv och aktivt medverka i 
sin vård och behandling genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där finns åtkomst till att läsa 
sin journal och bland annat se journalanteckningar, diagnoser och vårdtillfällen, 
uppmärksamhetssignaler, vaccinationer samt loggrapporter. På 1177 kan patienten även 
kontakta mottagning, beställa samt av- och omboka tid, etc. På detta sätt kan invånarna få 
samlad information om sin egen hälsa och vård. 

Antalet invånare som besöker 1177.se och som använder 1177 Vårdguidens e-tjänster 
fortsätter att öka. Tjänsterna är säkra att använda och invånaren loggar in med Mobilt Bank 
ID eller e-legitimation. Under 2018 har antal aktiverade invånarkonton i ökat från 
ca 120 000 till drygt 145 000. Den e-tjänst som är mest använd på 1177 vårdgivarens e-
tjänster är receptförnyelse. 

Alla vårdcentraler och det största flertalet specialistmottagningar i regionenär anslutna till 
1177 Vårdguidens e-tjänster och införandet av tjänster pågår. En tjänst som varit prioriterad 
i arbetet kring 1177 Vårdguidens e-tjänster är webbtidboken där invånare kan se sina 
bokade tider, av- och omboka tider samt boka tid direkt, hos vissa professioner. 

För att stärka patientens ställning i vården finns även den nationella internetplattformen 
”Stöd och behandling” som på ett säkert sätt erbjuder både stödjande insatser, information 

och behandlingar främst inom verksamhetsområdet psykiatri. Patienten kan ha hela sin 
vårdkontakt via plattformen eller kombinera med fysiska besök, Under 2018 fanns det 
möjlighet till stödprogrammen höft- och knä, samt flera behandlingsprogram inom 
psykiatrin. 

Optilog är ett digitalt verktyg som handlar om att patienter med hjärtsvikt kan delta i sin 
egen vård genom att mäta vikten i hemmet, Mätvärden skickas med hjälp av ”blue tooth-
funktion” till en app. OPTILOGG kan förskrivas av samtliga hjärtsviktmottagningar i 

Sörmland utifrån vissa kriterier och ska ses som ett komplement gällande 
egenvårdsutbildning och symtommonitorering, kan öka patientens medvetenhet om den 
egna sjukdomen och ev. förebygga sjukhusbesök. Till och med 181030 fanns 85 system 
installerade i Sörmland vilket är en ökning med 20 system sedan våren 2018, totalt antal 
system är förskrivna av 14 vårdcentraler i Region Sörmland. 

Under 2018 pågick ett projekt med videolösning för återbesök, syftet var att testa teknik 
och arbetssätt, som båda föll väl. Under tiden som Regionen undersöker fortsatta 
möjligheter har de vårdcentraler om mottagningen som deltog getts möjligheten att fortsätta 
med videobesök med redan kända patienter. 

Under 2019 kommer man bland annat att arbeta med de verksamhetsmål för 2019 som 
beslutats hos Inera och som regionerna ska arbeta mot, ett prioriterat område är bland annat 
Första linjens digitala vård, vi kommer även ansluta oss till Ineras Nationella Plattform när 
det gäller 1177 vårdguiden på telefon. Andra utvecklingsarbete handlar bland annat om att 
ett antal utvalda verksamheter kommer få möjlighet att prova på ett digitalt stödprogram för 
nydebuterade typ 2 diabetiker och att länsjouren för stroke ska kunna göra 
distansbedömning av patienten, som är inne på CT-lab, via en videolösning. 

Utvecklingen kring e-hälsa bidrar till att mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienten blir mer effektivt samt att högre kvalitet och säkrare vård uppnås. 

Framtidens vårdinformationsstöd FVIS 

I samarbete med övriga SUSSA-gruppen har arbetet fortsatt för en gemensam upphandling 
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av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). FVIS innebär ett nytt journalsystem och 
möjlighet till utveckling av vårdprocesser och verksamheter med stöd av ny teknik och IT. 
Under 2018 fortskred upphandling, ett tilldelningsbeslut tillkännagavs i slutet på året. 
Beslutet är nu för överprövning hos förvaltningsrätten. Förberedelser för säker övergång till 
nytt system har pågått under 2018 och fortsätter. 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben (KVS) ska vara en motor i landstingets 
verksamhetsutveckling, patientsäkerhetsarbete och kunskapsstyrning samt ett stöd för 
landstingets alla verksamheter. Staben, som ursprungligen låg under Landstingsdirektören 
flyttade under året in under Hälso- och sjukvården och lyder från och med 2018 under 
Hälso- och sjukvårdsdirektören. KVS saknar sedan hösten 2018 chef och dess roll är under 
utredning och beslut om framtida organisation kommer att tas under 2019. 

Staben består av sju enheter med specifika uppdrag för sina olika ansvarsområden. 

 FoU centrum 
 Läkemedelskommittén 
 Patientsäkerhetsenheten 
 Smittskydd och vårdhygien 
 Samordnad lokalutveckling 
 Strategisk IT och ehälsa 
 Utvecklingsenheten 

Enheterna inom KVS omfattar många olika områden och inom flertalet av dem pågår ett 
kontinuerligt stöd kopplat till enheternas kärnuppdrag. Förutom det kontinuerliga arbetet 
pågår sedan 2016 flera större övergripande utvecklingsuppdrag. Dessa utvecklingsuppdrag 
är långsiktiga förändringsarbeten som spänner över flera år och under 2018 har arbetet med 
framtidens vårdinformationsystem (FVIS), det integrerade ledningssystemet, kliniskt 
träningscentrum (KTC), nya kunskapsstyrningsmodellen med programområden och 
personcentrerad vård fortsatt. 

Nätverk för trycksårsombud 

Trots många års satsning på prevention har andelen patienter som drabbas av trycksår på 
våra sjukhus fortsatt vara hög. Utifrån beslut i Hälso- och sjukvårdsledning skapades därför 
2017 ett nätverk för trycksårsombud från samtliga slutenvårdsverksamheter. Nätverket för 
trycksårsombud sammankallas av Patientsäkerhetsenheten. 

Råd för Kliniskt träningscentrum 

Råd för Kliniskt träningscentrum är under året startat. Rådet har som uppgift att fungera 
som ett samverkansforum för verksamheterna med KTC. Där kan framtida 
utbildningsbehov och inrikting av utbildningar diskuteras. Representation finns från de 
olika divisionerna, AT-chefer, Sjukhuskoordinatorer och Ktc. 

Samverkan externt  

Andra landsting 

Landstinget Sörmland ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (en av Sveriges sex 
sjukvårdsregioner), som styrs av en Samverkansnämnd. Formerna för samarbetet regleras 
genom ett samverkansavtal, som även reglerar ekonomin beträffande remitterad vård. 
Exempel på samverkan inom sjukvårdsregionen är kunskapsstyrning, utveckling av 
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cancervården, kompetens- och utbildningsfrågor, forskning, upphandlingar, 
donationsverksamhet och samverkan kring olika utvecklingsfrågor. Under år 2018 har alla 
landsting/regioner fortsatt utvecklingen av det tidigare beslutade nationella sammanhållna 
systemet för kunskapsstyrning, vilket inneburit mycket arbete både nationellt, inom 
sjukvårdsregionen och lokalt i landstinget för att förverkliga ett system som syftar till att 
öka kvaliteten och minska variationen inom vården. Landstinget Sörmland har 
representation i flera grupper på olika nivåer. 

Informationsöverföring 

Samverkan med Sörmlands nio kommuner vad avser NPÖ har fortgått under år 2018. 

Samverkan polis/landsting 

En samrådsgrupp med representanter från polis, regionsjukhuset Karsudden, landstingets 
två psykiatriska kliniker, primärvården, chefsläkare samt Säkerhets- och beredskapsenheten 
har regelbundna träffar några gånger per år. 

Patienters och närståendes delaktighet 

Medborgare, patienter och/eller närstående har i dagsläget ingen möjlighet att lämna 
synpunkter/klagomål direkt in till landstingets avvikelsehanteringssystem. 
Synpunkter/klagomål som inkommer till verksamheten (muntligt eller skriftligt) ska 
registreras och hanteras i avvikelsesystemet. 

Patienter och deras närstående erbjuds att lämna sina synpunkter när en allvarlig händelse 
inträffat. Detta kan ske i samband med en internutredning inom ramen för lex Maria. Om 
chefsläkaren beslutar att det ska göras en händelseanalys erbjuds patienten och/eller 
närstående att lämna sin berättelse genom en intervju, som ordnas av analysledarna, eller i 
skriftlig form om patienten hellre så önskar. Patienten är den som har bäst kunskap om hela 
vårdkedjan och kan ge många bra synpunkter om vad som behöver förändras. Det 
framkommer ofta fakta som inte går att läsa i patientjournalen. Patientinvolvering är 
nödvändig för att belysa hela perspektivet på händelsen. 

Även vid riskanalyser involveras patienter och anhöriga. Vid varje analys tar analysledarna 
aktivt ställning till om patientmedverkan är lämplig, genom enskild patient eller 
patientförening. Medverkan kan ske t.ex. genom intervjuer i förberedelsearbetet alternativt 
deltagande vid analystillfället. 

Patientsäkerhetsenheten arbetar inte direkt med ärenden från Patientnämnden men det 
händer ibland att de kontaktar chefsläkare då de fått in ett ärende som de tycker att denne 
ska ha kännedom om. Patienten intervjuas då som vid en händelseanalys. Chefsläkarna tar 
del av samtliga patientnämndsärenden. Uppföljning av hur verksamheterna arbetar med 
patientnämndsärenden sker på patientsäkerhetsronderna. Många verksamhetschefer tar 
direkt kontakt med patienten och erbjuder samtal vilket leder till bättre dialog och möjlighet 
att ta tillvara patientens synpunkter. 

I landstinget har många förändringsarbeten pågått i verksamheterna under året. För att få till 
stånd en bra process i vårdkedjan är det viktigt att ta del av patienternas erfarenheter. 
Förändringsledarna uppmanar processledarna att ha patientmedverkan i grupperna. Det kan 
dock se olika ut beroende på processledarnas val. Det kan ske i form av 
enkätundersökningar, patient intervjuer, att patient eller patientföreningar deltar i olika 
grupper samt förslagslådor i verksamheten. Vi ser en ökad patientmedverkan i det kliniska 
vårdprocessarbetet. 



Patientsäkerhetsenheten, Patientsäkerhetsberättelse 20(64) 

I september 2019 kommer "framtidens vårdcentral" med ett sk. DialogLab att startas i 
centrala Eskilstuna. Patienternas synpunkter kommer här tas till vara för att utveckla vården 
med fokus på idéer som stärker patientens ställning och bidrar till en personcentrerad vård. 

I alla utbildningar som Patientsäkerhetsenheten har haft under året har information givits 
angående personalens skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Skriftligt 
material har också lämnats ut. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

Avvikelserapportering 

Avvikelserapportering är en av grundpelarna inom patientsäkerhetsarbetet. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) understryker att hälso- och sjukvårdspersonal är 
skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, genom att rapportera risker för 
vårdskador och händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens systematiska 
patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) och i Landstinget Sörmlands ledningssystem 
”Rutiner för hantering av klagomål, inträffad vårdskada eller risk för vårdskada inom hälso- 
och sjukvården” framgår bland annat vårdgivarens informationsskyldighet till hälso- och 
sjukvårdspersonalen om deras skyldighet att rapportera enligt ovan. 

Alla nyanställda ska genomföra den obligatoriska e-utbildningen ”Avvikelserapportering 

Synergi” innan de börjar arbeta i verksamheten. 

Vårdgivaren har under hösten 2018 tagit fram en repetitionsutbildning som kommer att 
implementeras under våren 2019. Materialet kommer att presenteras för samtliga 
verksamhetschefer som får i uppdrag att ge information på ett APT. All berörd personal 
kommer att få en påminnelse att i Kompetensportalen genomföra repetion av 
"Medarbetares rapporteringsskyldighet". 

Medarbetare registrerar avvikelser direkt i avvikelsesystemet och bidrar på så sätt till ett 
kontinuerligt förbättringsarbete: 

 Händelsen/risken registreras direkt i systemet eller på särskild blankett. 
 Rapporten tas emot av ansvarig chef eller motsvarande delegerad person som 

bearbetar/handlägger rapporten genom att ta reda på vad som inträffat och varför. 
Vid behov lämnas ärendet över till verksamhetschef eller motsvarande, framförallt 
när avvikelsen är av svårare art. 

 Åtgärder kopplade till händelsen ska vidtas för att förhindra upprepning eller 
minimera effekterna om det inträffar igen. De ska vara konkreta, realistiska och 
möjliga att genomföra. 

 När alla åtgärder är vidtagna avslutas rapporten och den som registrerat avvikelsen i 
systemet får automatiskt återkoppling via e-post. 

Rekommendationen inom Landstinget Sörmland är att bearbetning ska påbörjas inom två 
veckor och den totala handläggningstiden inte bör överstiga två månader. 
Klinikerna/enheterna ska regelbundet följa upp och analysera avvikelserapporter och 
inkomna klagomål för att hitta ett mönster eller se trender som visar på brister i 
verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Sammanställning av klinikernas/enheternas 
avvikelsehantering ska på lämpligt sätt delges samtliga medarbetare. 
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Klagomål och synpunkter 

Landstingets hälso- och sjukvård har under många år haft rutiner för avvikelsehantering 
som benämns "Rutin för hantering av klagomål, inträffad vårdskada eller risk för vårdskada 
inom hälso- och sjukvården". Dokumentet revideras kontinuerligt. 

Klagomål till verksamheten/vårdgivare 

Patient/närstående framför klagomål muntligt eller skriftligt. Berörd anställd tar emot och 
dokumenterar klagomålet i avvikelsehanteringssystemet om möjligt tillsammans med den 
som klagar. Eventuella misshälligheter ska åtgärdas snarast. Bedömer den anställde att 
ärendet inte kan lösas på denna nivå eller om den klagande så begär överlämnas ärendet till 
närmaste verksamhetschef/motsvarande. Verksamhetschef/motsvarande vidtar nödvändiga 
åtgärder. Om ärendet ska prövas enligt lex Maria överlämnas ärendet till chefsläkaren. 

Övergripande ansvar 

Verksamhetschefen/motsvarande har det övergripande ansvaret på kliniken/enheten för 
hantering av klagomål och synpunkter. 

Handläggning 

Hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården sker enligt följande: 

 Registreringen sker av den anställde när klagomålet tas emot. Händelsen registreras 
direkt i avvikelsehanteringssystemet eller på särskild blankett. Vidare handläggning 
sker enligt gällande rutin för avvikelshantering. 

 Verksamhetschefen/motsvarande ansvarar för att åtgärder vidtas. Bedömer hon/han 
att ärendet bör prövas enligt lex Maria överlämnas ärendet till chefsläkaren. 

 Lex Maria-, Patientnämnds- och Löf- (Landstingens ömsesidiga Försäkring) 
ärenden ska också registreras enligt ovan i avvikelserapporteringssystemet. 

Chefsläkaren handlägger ärendet enligt lex Maria-bestämmelserna 

Åtgärder 

Åtgärder ska vidtas för att förhindra att liknade händelse inträffar igen. De ska vara 
konkreta, realistiska och möjliga att genomföra. När alla åtgärder är vidtagna avslutas 
ärendet och handläggningstiden bör inte överstiga två månader. 

Återkoppling 

Återkoppling ska ske till dem som varit inblandade i händelsen och den som registrerat 
klagomålet. Verksamhetschefen/motsvarande förutsätts ha rutiner för återkoppling. 

Uppföljning 

Regelbunden uppföljning och analys av klagomål ska ske inom kliniken/enheten med 
sammanställning. Sammanställningen skall på lämpligt sätt delges samtliga medarbetare på 
kliniken. 

Det aktuella regelverket finns tillgängligt på Region Sörmlands externa 
hemsida/Samverkanswebben där alla kan ta del av det. 

Webadress till Rutin för hantering av klagomål, inträffad vårdskada eller risk för vårdskada 
inom hälso- och sjukvården: 

https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lokala-anvisningar-till-
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vardhandboken/avvikelse-riskhantering/ 

Klagomål/synpunkter till Patientnämnden 

Patientnämnden ska utifrån inkomna synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda 
patienter samt bidra till kvalitetsutveckling med hög patientsäkerhet. Samtliga inkomna 
synpunkter/klagomål delges verksamhetschef eller motsvarande. Inkomna ärenden 
innehåller viktig information vilket utgör ett underlag för vårdens arbete med 
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. 

Chefsläkarna granskar behandlade patientnämndsärenden samt lyfter vissa av dem vid 
patientsäkerhetsronderna. 

Handläggning 

Patientnämnden skickar ärendet med en begäran om utredning och yttrande till 
verksamhetschef eller motsvarande. Han/hon bedömer vem eller vilka som ska medverka i 
svarsskrivelsen. Verksamhetschef/motsvarande svarar ofta själv på skrivelsen. 
Verksamhetschef/motsvarande ansvarar för att verksamhetens/enhetens yttrande uppfyller 
de krav som vårdgivaren ställer på ett svarsyttrande till Patientnämnden och 
patient/närstående. Patientnämndsärendena registreras i avvikelsehanteringssystemet och 
hanteras som vid klagomål till verksamheten/vårdgivare. 

Patientnämndens hemsida (webadress): 

https://regionsormland.se/halsa-vard/dina-rattigheter-i-varden/patientnamnden/ 

Klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Handläggning 

IVO skickar klagomålsärendet till vårdgivaren Landstinget Sörmland. Ärendet registreras 
av registrator på landstingskansliet. Därefter skickas handlingarna till den 
administratör/chefsläkare som ska handlägga ärendet. Efter genomgång av materialet 
tillställs berörd/berörda verksamhetschefer det aktuella klagomålet för fortsatt 
handläggning. 

IVO begär i allmänhet in några eller samtliga av följande handlingar: 

 yttrande över anmälan från vårdgivaren 
 yttrande över anmälan från berörd verksamhetschef 
 yttrande över anmälan från berörd hälso- och sjukvårdspersonal 
 yttrande över nyinkomna handlingar 
 journalutskrifter 
 relevanta rutiner/vårdprogram som gällde vid tidpunkten för händelsen/händelserna 

och eventuellt nya 
 upplysning om huruvida händelsen/händelserna har hanterats i det interna systemet 

för avvikelsehantering och om så är fallet, vad det lett till. 

IVO anger inom vilken tidsrymd handlingarna ska vara dem tillhanda. Verksamhetschefen 
skickar de begärda handlingarna till Patientsäkerhetsenheten före de datum som angivits 
från IVO. Efter genomgång av handlingarna skickas dessa till IVO som utreder händelsen 
vidare. Under ärendets gång kan kommunicering med IVO ske. Efter utredning kommer 
IVO med ett förslag till beslut som skickas till vårdgivaren och övriga berörda för 
synpunkter. Efter ytterligare tid erhålls IVOs slutgiltiga beslut vilket delges de berörda. 



Patientsäkerhetsenheten, Patientsäkerhetsberättelse 23(64) 

Ny klagomålshantering 2018 

Ny klagomålshantering trädde i kraft januari 2018. Patientsäkerhetsenheten och 
Patientnämnden har tillsammans informerat verksamheterna vid flera tillfällen bland annat 
via de olika sjukhusråden, chefsmöten och landstingets intranät. 

Under året har regelbundna gemensamma möten mellan Patientnämnden och 
Patientsäkerhetsenheten genomförts i syfte att skapa goda förutsättningar för ett bra 
omhändertagande av klagomål. 

Egenkontroll 

  

Egenkontroll Omfattning Källa 

Patientsäkerhetsronder 1 gång/år per klinik/verksamhet Protokoll 

Trycksår 1 gång/år PPM-databasen 

Säkerhetskultur 1 gång/år Medarbetarenkät 

Markörbaserad journalgranskning 
somatisk vård vuxna 

10-15 journaler/sjukhus och 
månad 

Patientjournaler 

Markörbaserad journalgranskning 
psykiatrisk vård vuxna 

10 journaler/psykiatrisk klinik 
och månad 

Patientjournaler 

Medicinska resultat 1 gång/år Rapport Öppna jämförelser och 
Vården i siffror 

Läkemedelshantering 1 gång/år Protokoll extern granskning och 
Rapport Vården i siffror 

Patientnöjdhet 1 gång/år Nationell patientenkät 

Hygienrutiner Ingen mätning 2018 Nytt koncept för uppföljning 
skall tas fram under 2019 

Vårdrelaterade infektioner 1 gång/år PPM-databas, 
Infektionsverktyget 

Andel HLR-utbildad personal 1 gång /år Utbildningsregister ELLSA 

Extern kvalitetsgranskning av 
läkemedelshantering 

1 gång/år Granskningsrapport 

   

Patientsäkerhetsronder 

Patientsäkerhetsarbetet vid alla verksamheter inom Hälso- och sjukvården följs årligen upp 
via patientsäkerhetsronder i form av dialog. Under ronderna presenterar verksamheten sitt 
patientsäkerhetsarbete och lyfter specifika områden. Dessutom sker en diskussion och 
uppföljning utifrån fokusområden som delvis ändras från år till år. Utifrån diskussionerna 
upprättas minnesanteckningar och en handlingsplan som följs upp vid nästa års rond. 

Under 2018 kompletterades de ordinarie dialogerna med så kallade ”Walk-rounds” vid två 

olika kliniker, vilket gav en bredare bild av verksamheten. 

Vid ronderna (dialoger/walk-rounds) deltar från Patientsäkerhetsenheten 
patientsäkerhetssamordnare och chefsläkare som också leder mötet. Från verksamheten 
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deltar verksamhetschef som också bjuder in ytterligare medarbetare, t.ex. 1:a linjechef, 
avvikelsesamordnare, verksamhetsutvecklare, läkare under utbildning samt annan 
intresserad medarbetare som arbetar patientnära. Patientsäkerhetsenheten sammanställer 
terminsvis alla ronder och återkoppling sker till respektive divisionschef såväl skriftligt 
som muntligt. Vid mötet med respektive divisionschef sker en diskussion angående hur 
patientsäkerhetsarbetet kan främjas och vilka konkreta åtgärder som bör ske. Denna 
arbetsordning upplevs ge en god samlad bild över patientsäkerhetsläget. 

Primärvårdens ronder sker med 4-5 vårdcentraler/tillfälle. Vid dessa ronder deltar samma 
funktioner som ovan och även divisionschef. Gemensamma minnesanteckningar och 
handlingsplan upprättas för samtliga vårdcentraler. Detta arbetssätt främjar ett gemensamt 
patientsäkerhetsarbete och utbyte av erfarenheter. Det ger dessutom divisionschefen en 
tydlig uppfattning av pågående patientsäkerhetsarbete inom division primärvård. 
Handlingsplanen följs upp vid patientsäkerhetsrond påföljande år. 

Punktprevalensmätning trycksår 

Landstinget Sörmland har deltagit i punktprevalensmätningen gällande förekomst av 
trycksår som Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierat. En punktprevalensmätning 
ger en ögonblicksbild av rådande förhållanden. Mätningen utförs under en hel dag i hela 
landstinget, enligt protokoll som SKL tagit fram och matas sedan in i en nationell databas. 

Enkät för Medarbetarskap och säkerhetskultur 

Sedan 2016 genomför Landstinget Sörmlands HR-stab och Patientsäkerhetsenhet årligen en 
gemensam medarbetarenkät Medarbetarskap och säkerhetskultur (företaget Springlife). 
Enkäten vänder sig till samtliga medarbetare och belyser medarbetarnas upplevelse av 
arbetet när det gäller säkerhet, måltydlighet, ledarskap, socialt klimat, delaktighet mm. 

Resultatet av enkäten används av verksamheterna i det kontinuerliga systematiska 
förbättringsarbetet. Handlingsplaner upprättas och följs upp av verksamheterna samt under 
årets patientsäkerhetsronder. 

Markörbaserad journalgranskning 

Markörbaserad journalgranskning är en metod som bygger på att man i efterhand granskar 
patientjournaler för att upptäcka patientskador. Upptäckta skador bedöms avseende 
svårighetsgrad samt om skada hade kunnat undvikas. Undvikbara skador betecknas som 
vårdskador. 

Under 2018 har totalt 420 journaler från den somatiska vården granskats vid länets tre 
sjukhus. Urvalet av journaler har skett slumpvis utifrån slutenvårdstillfälle och begränsats 
till vård gällande vuxna. Granskningen har utförts av granskningsteam från 
Patientsäkerhetsenheten. 

Länets två psykiatriska kliniker har genomfört journalgranskningen enligt samma metod 
men med psykiatrimarkörer med 10 journaler per klinik och månad, totalt 240 journaler. 
Urvalet av journaler har skett slumpvis utifrån både slutenvårdstillfälle och 
öppenvårdsbesök och begränsats till vård gällande vuxna. Granskningen utförs av 
medarbetare från aktuell klinik. 

Öppna jämförelser och vården i siffror 

Öppna jämförelser och nationella kvalitetsregister utgör underlag för uppföljning av 
medicinska resultat. Sedan några år tillbaka finns centrala indikatorer sammanfattade i det 
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webbaserade verktyget Vården i siffror (VIS). Databasen innehåller samma områden som 
de tidigare tryckta rapporterna byggde på. Socialstyrelsen har även publicerat en rapport 
med övergripande indikatorer, God vård. För SKLs del kom en rapport, Hälso- och 
sjukvårdrapport 2018, efter önskemål från regionerna om att få en sammanfattande 
sammanställning. Denna rapport är tänkt att bli en årligt återkommande publikation. Inom 
Landstinget Sörmland hanteras nationella kunskapsunderlag av Rådet för kunskapsstyrning. 
Resultaten analyseras och diskuteras med relevanta mottagare. Det rör sig om politiska 
nämnder och styrelser, hälso- och sjukvårdsledning, divisionsledningar, kliniska processer, 
lokala programområden och andra expertfunktioner. Ofta innehåller dessa rapporter 
indikatorer med patientsäkerhetsanknytning. 

Läkemedelshantering 

Läkemedelskommitténs Expertgrupp för läkemedelshantering har representation från 
landstingets slutenvård, primärvård, landstingets IT-avdelning och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i kommunerna. Expertgruppen ansvarar för vårdgivarnas rutin för 
läkemedelshantering, ”Läkemedelshantering i Sörmland”, som ingår i regionen (fd 

landstingets) ledningssystem avseende läkemedelshantering. Rutinen är undertecknad av 
hälso-och sjukvårdsdirektör samt representanter för Sörmlands nio kommuner. 

Inför författningsändring HSLF-FS 2017:17 som trädde i kraft 2018-01-01 har ett 
revideringsarbete inletts och är nu i slutskedet. Förutom fokus på ändringar i ovan nämnda 
författning har ett genomgripande revideringsarbete genomförts. 

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelhanteringen 

Extern kvalitetsgranskning ska ske årligen och där har landstinget Sörmland under 2018 
haft ett avtal med ApoEx VN AB/Apoteket AB. (Landstinget, inledde ett nytt avtal kring 
läkemedelsförsörjningstjänster med Apoteket AB från 3 november 2018, där extern 
kvalitetsgranskning ingår). 

Under 2018 har 142 vårdenheter granskats inom sluten-, tand- och primärvård. Syftet med 
kvalitetsgranskningen är att medverka till en patientsäker läkemedelshantering. 
Utgångspunkt har varit kraven från Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering, 
landstingets rutiner enligt ”Läkemedelshantering i Sörmland 2013” med reviderade avsnitt 

2017 samt enheternas lokala rutiner. 

Genomförandet av kvalitetsgranskning: 

Under årets kvalitetsgranskningar har apoteksaktören: 

 gjort en uppföljning av föregående års rapport 
 tittat övergripande i läkemedeldelsförråd, akutvagnar och läkemedelsvagnar 
 gjort stickprov på kontrollräkning av narkotika 
 i ett kvalitetsmöte träffat vårdenhetschefer/verksamhetschefer/klinikchefer och 

sjuksköterskor/tandsköterskor och diskuterat 
o frågor kring lokala instruktioner, rutiner kring narkotikahantering samt 
o avvikelserapporter (Synergi) gällande läkemedelshantering. 
o tillsammans med vårdenheten tagit fram en åtgärdsplan. Tanken med 

åtgärdsplanen är att den tydligare skall belysa de områden som kan 
utvecklas eller arbetas vidare med samt att den kan användas som 
hjälpmedel för det fortsatta kvalitetsarbetet. 

 lämnat återkoppling i form av en skriftlig rapport. Enhetens åtgärdsplan har tagits 
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med som en del i rapporten. 

Ansvar och lokala instruktioner 

Rutinen ”Läkemedeldelshantering i Sörmland 2013, reviderat april 2017” finns och är känd 

hos de flesta. Dock framkom att: 

 På många enheter har man inte känt till att ”Läkemedelshantering i Sörmland” finns 

och att man kan använda den för bättre läkemedelshantering 
 Det i ”Läkemedelshantering i Sörmland” finns mallar som kan användas för att 

underlätta uppföljning av rutiner. 
 De flesta enheter kände inte till landstingets ”Utbyteslista för 

rekvisitionsläkemedel” 
 Rutin för muntlig ordination är inte känd på de flesta enheter. 

Lokala instruktioner för läkemedelshantering finns på de allra flesta enheter i någon form 
men på flera enheter behöver dessa uppdateras eller kompletteras med exempelvis 
underskrift. 

Förbättringsförslag: 

Kvalitetsgranskande farmaceut föreslår att de checklistor som finns för introduktion av 
chefer och sjuksköterskor kompletteras med en punkt om att läsa ”Läkemedelshantering i 

Sörmland” sam enhetens lokala rutiner gällande läkemedelshantering. 

Förvaring 

Vid samtliga granskningar har kvalitetsgranskande farmaceut kontrollerat 
läkemedelsförråd/rum/vagn, kylskåp och i förekommande fall behandlingsrum. I stort sett 
ser det bra ut. 

Vid granskningen framkom att: 

 Brytdatum saknas på salvor/krämer, flytande läkemedel och på desinfektionsmedel 
t.ex. Klorhexidinsprit 

 Det förvaras tabletter, lösa eller i kartor, i omärkta eller ej korrekt märkta 
medicinkoppar och påsar 

 Rutinen för dokumentation av städning och hållbarhetskontroll inte följs 
 Kylskåps och rumstemperatur inte läses av enligt rutin. Ibland saknas 

dokumentation av avläsningarna 
 Rutin för förvaring och hantering av pappersrecept saknas 
 De flesta enheter inte hade fått information om checklista för akutvagnen från HLR 

enheten. 

Narkotika 

Stickprov kontrollräkning har utförts i alla läkemedelsförråd och var till största delen utan 
anmärkning. 

Vid granskningarna har framkommit att: 

 Kontrollräkning inte gjorts enligt rutin. Tidsbrist uppges vara en av orsakerna 
 Personalen inte följer rutinen för korrekt journalföring av narkotika 
 Lista med namn- och signaturförtydligande lista inte var uppdaterad 
 Rutinen för kontroll av följesedel kontra införsel i förbrukningsjournal inte följs 
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(Fungerar bra i de fall tjänsten narkotikakontroll utförs av apoteksaktören) 
 Rutin för kontroll av överföring från fullskriven förbrukningsjournal till ny 

förbrukningsjournal saknas 
 Rutin saknas för hur länge följesedlar ska sparas 

       Förbättringsförslag: 

 Informera personalen om korrekt journalföring av narkotika 
 Den som kontrollerar narkotika kan kontrollera och signera överföring från 

fullskriven till ny förbrukningsjournal. 

Beredskapsplan för värmebölja 

Beredskapsplan för värmebölja kom till användning under sommaren 2018 då 
utetemperaturer och luftfuktighet överskred gällande gränsvärden. Landstinget köpte akut 
in mätare för mätning av luftfuktighet i läkemedelsförråd och luftavfuktare till förråd med 
alltför hög luftfuktighet samt kylaggregat till läkemedelsförråd med alltför hög 
rumstemperatur. 

Beredskapsplan för 2019 är under revidering tillsammans med Enheten för kris och 
katastrofmedicinsk beredskap och kommer utgöra en del av regionens totala 
beredskapsplan. 

Patientnära klinisk farmaci på vårdcentral och vårdavdelning 

Alla 27 vårdcentraler i Sörmland har en namngiven apotekare. På 15 vårdcentraler har 
apotekarna haft inbokade fasta dagar med patientnära arbete på plats. På 8 vårdcentraler 
arbetade apotekarna med läkemedelsgenomgångar på distans eller i team på särskilda 
boenden. På 4 vårdcentraler pågick ingen apotekaraktivitet under 2018. Utöver fasta dagar 
på vårdcentralerna har apotekarna varit tillgängliga för arbete med läkemedelsgenomgångar 
vid behov, svara på frågor samt stötta vid läkemedelsgenomgångar på särskilda boende. 

I slutenvården har patientnära klinisk farmaci bedrivs regelbundet på länets tre sjukhus. 
Apotekarna finns tillgängliga en till flera dagar i veckan per vårdavdelning. Bland annat 
patientsamtal, förberedelse av läkemedelsgenomgångar samt ronddeltagande ingår i 
arbetsuppgifterna. På Mälarsjukhuset finns apotekarna tillgänglig på Medicinska 
avdelningen, Ortopediska avdelningen samt Kirurgiska avdelningen. På Kullbergska 
sjukhuset finns apotekarna på Hjärt- och medicinavdelningen, Ortopedi-, kirurgi- och 
geriatrik avdelningen samt till viss del på Stroke- och medicinavdelningen. På Nyköpings 
lasarett bedrivs klinisk farmaci på Medicinska avdelningen (inklusive medicinpatienter på 
AVA), Ger/Rehabkliniken, Strokeavdelningen samt Geriatriska avdelningen. 

Nationell patientenkät NPE 

Patienternas erfarenheter av vården har sedan 2009 studerats via Nationell Patientenkät 
(NPE). Enkäten genomförs vart annat år inom den specialiserade psykiatriska respektive 
somatiska öppenvården och slutenvården samt inom primärvården i samtliga 
landsting/regioner. Från och med 2015 skedde ett byte av leverantör. I och med 
leverantörsbytet har det skett relativt omfattande förändringar av undersökningarna. Detta 
medför att det inte går att följa utvecklingen över en längre tid. En trend som kan ses i de 
senaste mätningarna är att svarsfrekvensen minskat kraftigt. 

Infektionsverktyget (IV) 

Representanter från Landstinget deltog i den årliga nationella erfarenhetsutbytesdagen 
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rörande användning av IV, som arrangeras av INERA. Den s.k. Lokala förvaltningsgruppen 
för samråd mellan INERA och landsting som använder NCS/VAS läkemedelsmodul 
började sammanträda via Skype, med deltagande från Sörmland. 

INERA sammankallar en nybildad grupp med tio personer från regionerna och två från 
INERA. Gruppen ska vara rådgivande för, beredande av och utredande i hur IV ska 
utvecklas, samt återkoppla verksamheternas förbättringsförslag. Man avser att ha 
sammanträden fyra gånger per år, varav ett fysiskt. Sörmland är representerat. 

En hemsida för Infektionsverktyget tillskapades under Smittskydd – Vårdhygiens hemsida 
på Samverkanswebben. Den har gjorts sökbar så att den hamnar överst bland sökresultat för 
dem som söker på Infektionsverktyget via Insidan. Den vänder sig till användare inom 
sjukvårdsverksamheterna . Det man finner där är information för att hantera 
Infektionsverktyget, som länk till webbgränssnittet, uppdaterade instruktioner för 
rapportverktyget, kontaktuppgifter till förvaltning, hur man skaffar medarbetaruppdrag, 
data i form av resultat från IV och nyheter. 

Årets medicinsk validering av IV visade att det allra vanligaste felet i indata är att 
ordinationsorsaker inte kopplats. Har det funnits anledning att göra det så har det ändå inte 
skett ”i nio fall av tio”. Andra vanliga fel är att falldefinitionen för VRI inte tillämpas 

korrekt och att man anger fel diagnos. 

Tekniskt finns det ett fungerande system för att se att överföringarna fungerar som de ska 
och en larmfunktion om det inte gör det. 

Under slutet av året prövades en kommande uppgradering av NCS Cross i en testmiljö. Den 
avser tre förbättringar: rapport av kliniska riskfaktorer för VRI, uppdelning av rapporterade 
data på avdelning/sektion samt möjlighet att koppla/ändra ordinationsorsak. Ändringarna 
kommer i nästa version av NCS Cross, till gänglig i produktion i början av 2019. 

Punkprevalensmätning vårdrelaterade infektioner 

Landstinget Sörmland har deltagit i punktprevalensmätningen gällande förekomst av 
vårdrelaterade infektioner (VRI) som Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierat. En 
punktprevalensmätning ger en ögonblicksbild av rådande förhållanden. Mätningen utförs 
under en hel dag i hela landstinget, enligt protokoll som SKL tagit fram och matas sedan in 
i en nationell databas. 

Andel HLR-utbildad personal 

HLR-utbildningar för personal inom Hälso-och sjukvården ligger på ca 30 %. 
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Process -  åtgärder för att öka patientsäkerheten 

Under året har Patientsäkerhetsenheten arbetat tillsammans med Läkemedelskommittén, 
Vårdhygien, Patientnämnden, Säkerhets- och beredskapsenheten m.fl. för att kunna göra 
helhetsbedömningar av patientsäkerhetsrisker och samordna de åtgärder som behövs för att 
förbättra patientsäkerheten. 

Förbättringsarbeten inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten under 2018  

Förbättringsarbete bedrivs kontinuerligt i hälso- och sjukvården, många arbeten och projekt 
kopplade till ökad patientsäkerhet har påbörjats eller genomförts ute i verksamheterna 
under 2018, bland annat med stöd av Utvecklingsenheten. Ett axplock av dessa arbeten är 
etablering av självdialysmottagning på KSK, digitala vårdmöten i primärvården, och 
kulturtolksdoulor där fokus har varit att skapa större möjligheter för patienterna att få den 
vård de har behov av utifrån sina förutsättningar. 

Nationell struktur för sammanhållen kunskapsstyrning  

En nationell gemensamt system för kunskapsstyrning har tillkommit och är en tydlig 
nationell ambition att vilja höja kvaliteten på vården och att göra vården mera jämlik över 
landet. Strukturen fortsätter att byggas upp med förväntad anpassning både 
sjukvårdsregionalt och lokalt i regionerna, vilket innebär förbättrade möjligheter att på ett 
mera strukturerat sätt arbeta med kvalitetsfrågor och där analys och uppföljning har en 
central plats. Rådet för kunskapsstyrning och Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben 
har fortsatt uppdraget att ta fram förslag på den lokala strukturen i samverkan med 
kommunerna och med förankring i både hälso- och sjukvårdsledning och kommunala 
ledningar. Nationellt har etablerats 25 programområden och sjukvårdsregionalt pågår 
arbetet med att omforma nuvarande grupperingar med specialitetsråd och medicinska 
programråd till det nya systemet. 

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas också en 
sakkunnigorganisation på lokal landstingsnivå med koppling till linjeansvariga; lokala 
programområden (LPO). 

Redan idag finns i Region Sörmland ett stort antal sakkunniggrupper inom flertalet 
områden. De kommer att vara utgångsläget i den nya strukturen med lokala 
programområden och tillhörande lokala arbetsgrupper (LAG) 

Följande lokala programområden är under uppbyggnad i Region Sörmland 

 Psykisk hälsa 
 Kvinnors sjukdomar och förlossning 
 Nervsystemets sjukdomar 
 Cancer 
 Infektionssjukdomar 
 Lung-allergisjukdomar 
 Rehabilitering och Habilitering, Försäkringsmedicin 
 Barns och ungdomars hälsa 
 Hjärt-kärlsjukdomar 
 Rörelseorganens sjukdomar 
 Levnadsvanor 
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Landstingets kvalitetspris 

Kvalitetspriset delas ut varje år i Landstinget Sörmland till medarbetare eller verksamheter 
som inom de senaste tre åren gjort ett förbättringsarbete som är särskilt betydelsefull för 
arbetsplatsen, medborgare eller landstinget. 

2016 gick priset till Medicinkliniken (Nyköpings lasarett) och Diabetesteamet på Barn- och 
ungdomskliniken i Nyköping. Läs mer 

2017 gick priset till Strokeavdelningen (Nyköpings lasarett) och Osteoporosprocessen. 

Kvalitetspriset, som är på 70 000 kronor, delades 2018 mellan sex pristagare: 

 Asyl- och migranthälsan - Ett nytt grepp med förebyggande arbete i form av 
hälsoskola för asylsökande och nyanlända ungdomar. I god samverkan med skolor 
och elevhälsan sprids arbetssättet i länet 

 Kirurgkliniken, MSE - Inom ett år har Landstinget Sörmland gått från att vara bland 
de landsting som hade längst väntetider till bröstcanceroperation till att ligga i nivå 
med väntetiderna i riket. 

 Diagnostiskt centrum - Erbjuder en effektiv strukturerad utredning med hög kvalitet 
och patientsäkerhet, som sparar resurser och leder till kortare tid från symtom till 
diagnos och behandling. Utredningen genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt. 

 Hjälpmedelscentralen - Med ett nytt arbetssätt säkerställs att hjälpmedel och 
hjälpmedelstjänster levereras i rätt tid till rätt mottagare. 

 Operation, NLN - Med fokuserat och strukturerat arbete med kvalitetsdata och 
regelbunden uppföljning, har enheten klarat fler akuta operationer i rätt tid. 

 VC Linden - Långsiktigt, genomgripande och strategiskt kvalitets- och 
förbättringsarbete för att skapa bättre tillgänglighet för patienter och ökad 
arbetsglädje för alla anställda. 

De kliniska vårdprocesserna 

Arbetet med de kliniska vårdprocesserna rullade på under våren 2017 för att under hösten 
till viss del avstanna. I maj 2018 hade alla processägare ett möte för information och 
diskussion om de kliniska vårdprocessernas resultat, organisering samt deras egen roll 
utifrån rollbeskrivningen. Alla var eniga om att arbetet med de kliniska vårdprocesserna 
skulle fortsätta, och att en strategi för fortsatt arbete behövs arbetas fram. Det finns sedan 
slutet av 2018 beslut på att de kliniska vårdprocesserna bör ingå i den nya strukturen för 
kunskapsstyrning med lokala programområden (LPO). Det gör att arbete med de kliniska 
vårdprocesserna inte har fungerat på samma sätt som tidigare. 

Projektet Standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancer som syftar till att korta ledtiderna 
från välgrundad misstanke om cancer till diagnos och behandling har levererat enligt plan 
och införandet av alla 31 vårdförloppen avslutades under 2018. 

Beläggningsrapportering 

Antal överbeläggningar och utlokaliserade patienter rapporteras som tidigare till den 
nationella databasen. Hanteringen är huvudsakligen manuell. För att komma tillrätta med 
svagheten i manuell rapportering krävs tydliga rutiner, uppföljning av följsamhet till 
rutiner, kvalitetskontroll och återkoppling. Beläggningsgruppen arbetar med dessa frågor i 
dialog med berörda verksamheter och rapporterar till Hälso- och sjukvårdsledningen via 
divisionschef för medicinsk service. I gruppen ingår statistiker, controller, 
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sjukhuskoordinatorer samt sakkunnig beträffande koordinering av vårdplatser och 
vårdplatsrapportering. 

Genom att hantera beläggningsfrågorna i en tvärprofessionell grupp underlättas arbetet med 
att kvalitetssäkra registreringen, analysera data och kommunicera med verksamheterna. Ett 
länsgemensamt synsätt underlättas och parallella arbeten kring samma frågor undviks. 

Under 2018 har beläggningsgruppen fortsatt med analys och kvalitetsgranskning av 
beläggningsrapporteringen i Landstinget Sörmland. Resultaten återkopplas fortlöpande till 
berörda verksamhetschefer. Under 2018 har flera rutiner om- eller utarbetats för att uppnå 
högre kvalitet i vårdplatsrapporteringen. 

Arbete med att öka antalet disponibla vårdplatser 

Arbetet med att säkerställa en stabil bemanning och därmed kunna öppna fler vårdplatser är 
högprioriterat och många delprojekt, som startades under 2017, har pågått ute i 
verksamheterna även detta år. Exempel är: 

 Framtidens vårdavdelning på Kirurgkliniken MSE och AVA NLN 
 Vårdledare anställs, vilket skapar bättre möjligheter för nyutbildad personal att 

trivas 
 Utbildningsinsatser på avdelningarna (oftast av klinikens läkare) 
 Fortlöpande aktiviteter för att stärka ledarskapet 
 Stor aktivitet inom annonsering numera även i sociala medier 
 Deltagande på mässor 
 Samverkan med HR-stabens rekryterare bl.a. inom områden som utlandsrekrytering 

och information om tv-anställning till hyrpersonal. 
 Traineeprogram och mer strukturerade introduktionsprogram. 
 Arbetsmiljöarbete på avdelningarna med utgångspunkt i den årliga 

medarbetarenkäten, vilket också ser ut att ge resultat. 

Projektet med vårdnära service för att frigöra resurser för den direkta patientvården har 
fortsatt under 2018. 

Trycksårsarbete 

En länsgemensam riktlinje för trycksårsprevention beslutades på HSL i januari. 

Under året har Patientsäkerhetsenheten informerat om det preventiva trycksårsarbetet på 
sjukhusråden på Mälarsjukhuset(MSE), Nyköpings lasarett (NLN) och Kullbergska 
sjukhuset (KSK). Samma information har givits till vårdenhetscheferna på respektive 
sjukhus. 

Det nu etablerade nätverket för trycksårsombud har träffar med utbildning och 
erfarenhetsutbyte två gånger per termin. I november bjöd vi in även andra intresserade till 
en föreläsning med Christina Lindholm. 

Utbildning i avvikelsehantering 

Inom verksamhetsområde hälso- och sjukvård har det genomförts fyra workshops samt fyra 
avvikelsesamordnarmöten på respektive sjukhus. Fyra bearbetarutbildningar samt 
användaradministrationsutbildningar har också anordnats på respektive sjukhus. Nytt för i 
år är en statistikutbildning som genomförts två gånger på respektive sjukhus. Dessa hålls i 
anslutning till delårs- och helårsrapporteringar så statistikkunskaperna ska vara 
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uppdaterade. Objektspecialisterna har hjälpt verksamheter med utbildning i 
avvikelserapportering och hantering t ex personalgrupper, nyutexaminerade sjuksköterskor, 
kvalitetsråd och ledningsgrupper. Support till användarna har givits via e-post i 
helpdeskbrevlådan samt genom telefonstöd och Skypesamtal. Det finns en interaktiv 
utbildning för registrerare som är obligatorisk för all personal i landstinget. Under 2018 har 
1256 registrerare gått utbildningen. Motsvarande utbildning för bearbetare är obligatorisk 
för alla chefer och vid årets slut hade 120 bearbetare blivit godkända på utbildningen. 

Patientnära klinisk farmaci på vårdcentraler och vårdavdelningar 

Primärvård 

Under 2018 har inom primärvården åtgärdskodats totalt 15 289 läkemedelsgenomgångar 
(enkla XV015 och fördjupade XV016) vilket är en ökning med ca 7 % jämfört med 2017. 
För patientgruppen ≥ 75 år är motsvarande siffra 7 356 vilket är en ökning med ca 10 % 
jämfört med 2017. 

Under året har 588 patienter fått en fördjupad läkemedelsgenomgång med apotekarstöd, 
vilket motsvarar en minskning med ca 26 % jämfört med året innan. I primärvården har 
apotekarna haft totalt 381 patientsamtal vilket ger en minskning med ca 7 %. Minskningen 
beror bl.a. på hög personalomsättning i primärvården, tillgänglig apotekarresurs samt till 
viss del på oklara bokningsrutiner av patienter med behov av fördjupad 
läkemedelsgenomgång. 

Patientenkät i primärvården 

Under 2018 har de kliniska apotekare som arbetat patientnära på vårdcentralerna i 
Sörmland skickat ut enkäter till de patienter som de haft inbokade på besök. Syftet med 
enkäterna var bl.a. att mäta huruvida patienternas kunskap om sina läkemedel ökade efter 
att ha genomgått ett läkemedelssamtal med apotekare. Totalt skickades det ut 270 enkäter 
och den totala svarfrekvensen beräknades till cirka 80 %. Totalt var 13 kliniska apotekare 
involverade i arbetet på 18 vårdcentraler i Sörmland (både offentliga och privata). I tabellen 
nedan presenteras del av resultat. 

Fråga/påstående Medel* Antal svar Övriga kommentarer: 

Jag tycker mina 
kunskaper kring 
läkemedel har 
förbättrats efter samtalet 
med apotekare 

4,8 204 ”Jag är nöjd och känner 

mig trygg.” 

Jag upplever att 
apotekaren på 
vårdcentralen är 
kompetent och kunnig 

5,6 205 ”Samtalet var jättebra 

och mycket viktigt om 
hur man ska använda 
och ta sina mediciner på 
rätt sätt.” 

*Svaralternativen var graderade från 1 (stämmer inte alls) – 6 (stämmer mycket bra). 

Slutenvård 

Patientnära klinisk farmaci bedrivs regelbundet på länets tre sjukhus. Apotekarna finns 
tillgängliga en till flera dagar i veckan per vårdavdelning. Bland annat patientsamtal, 
förberedelse av läkemedelsgenomgångar samt ronddeltagande ingår i arbetsuppgifterna. På 
Mälarsjukhuset finns apotekarna tillgänglig på Medicinska avdelningen, Ortopediska 
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avdelningen samt Kirurgiska avdelningen. På Kullbergska sjukhuset finns apotekarna på 
Hjärt- och medicinavdelningen, Ortopedi-, kirurgi- och geriatrik avdelningen samt till viss 
del på Stroke- och medicinavdelningen. På Nyköpings lasarett bedrivs klinisk farmaci på 
Medicinska avdelningen (inklusive medicinpatienter på AVA), Ger/Rehabkliniken, 
Strokeavdelningen samt Geriatriska avdelningen. 

Totalt har 4867 läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd genomförts inom slutenvården, 
vilket är en ökning med ca 14 % jämfört med året innan. Totala antalet patientsamtal i 
slutenvården under året resulterade i 2427 samtal vilket ger en ökning på ca 25 %. 

Frakturkoordinator 

På ortopedkliniken på Mälarsjukhuset har sedan tre år tillbaka pågått ett projekt där 
apotekare arbetar som frakturkoordinatorer. Huvudsyftet med projektet är att upptäcka och 
behandla osteoporos hos patienter som inkommer med s.k. lågenergifrakturer i höft, 
bäcken, arm eller kota. Patienter som är ≥ 50 år inkluderas i projektet, som lett till att 

antalet som behandlas mot osteoporos fördubblats jämfört med innan projektets start. Idag 
behandlas ca 30 % av de undersökta patienterna jämfört med ca 15 % innan. 
Frakturkoordinatorprojektet belönades med landstingets kvalitetspris 2017. 

Totalt har frakturkoordinatorerna inkluderat 803 patienter under 2018, vilket är en ökning 
med ca 7 % jämfört med året innan. 

Läkemedelsberättelse i slutenvården  

Läkemedelsberättelse ska skrivas i anslutning till slutanteckning vid utskrivning från 
slutenvården. Under 2018 har 19 267 läkemedelsberättelser dokumenterats i 
slutanteckningarna för utskrivna patienter vilket motsvarar ca 54 % av andel utskrivna 
patienter. Därtill kommer ett brev med utskrivningsinformation som inkluderar 
läkemedelsberättelse. Totalt har 12 833 brev dokumenterats vilket utgör ca 36 % av andel 
utskrivna patienter. Siffrorna som redovisas belyser resultat från alla divisioner på länets tre 
sjukhus. 

Indikatorer i Vården i siffror  

Under ett flertal år har olika läkemedelsindikatorer följts nationellt. När det gäller äldre och 
läkemedel finns ett par indikatorer som syftar till att ge så god läkemedelsbehandling som 
möjligt för äldre patienter, bland annat kan nämnas andelen som behandlas med läkemedel 
som bör undvikas hos äldre (tidigare benämnt olämpliga läkemedel). Positivt är att 
Sörmland ligger, och har under flera år, legat bland de 5 bästa länen i Sverige. 

Remisshantering 

Under hösten 2017 genomfördes ett revideringsarbete avseendeden länsgemensamma 
rutinen för remisshantering i landstinget. Denna beslutades och lades ut som styrande 
dokument i februari 2018. 

Hjärtlungräddning HLR 

Regionmöte för HLR-koordinatorer för Västmanland, Uppland, Sörmland och Ålands 
region genomfördes i Västerås med 24 deltagare från olika professioner: vårdlärare, 
sjuksköterskor och undersköterskor (som var HLR samordnare eller HLR koordinatörer på 
sina sjukhus) samt en läkare. Det var mycket livliga diskussioner som fördes i olika ämnen, 
problem de hade på avdelningarna, men även vad som fungerade bra hos dem. 

Landstinget Sörmland har för första gången fått en medarbetare invald i Svenska HLR-
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rådet. 

Landstinget Sörmland erbjöd en HLR-konferens för alla HLR- och proACT-instruktörer 
under våren 2018. Cirka 200 instruktörer medverkade från hela länet vid heldags träffen i 
Katrineholm. Föreläsningar och tävlingar bjöds det på. Årets HLR-instruktör fick pris. 
Enhetscheferna fick nominera sina instruktörer. Många fina nomineringar kom in. 

Internationell hjärtstoppsdagen uppmärksammandes på våra tre sjukhus. Personal från KTC 
informerade i sjukhusentréerna. 
 
SMS-livräddning infördes i Sörmland i samarbete med Region Västmanland 30/11. Vid ett 
hjärtstopp ute i samhället larmar Sjukvårdens larmcentral ut privatpersoner som är i 
närheten av hjärtstoppet. Privatpersonen uppmanas att hämta närmaste hjärtstartare eller 
påbörja HLR innan ambulansen kommer fram till den drabbade. För att vara SMS-
livräddare behöver personen ha genomgått HLR-utbildningen senaste 3 åren och vara minst 
18 år. 

Riskanalys 

Vid identifierade risker inom vår verksamhet används främst metoden riskanalys. Under 
2018 har Patientsäkerhetsenheten genomfört riskanalyser på övergripande nivå samt varit 
ett stöd till kliniker som har gjort egna riskanalyser. Utöver det så görs ett antal riskanalyser 
på lokal nivå av verksamheterna själva. 

En riskanalys bör göras inför kommande förändringar av teknik/utrustning, omorganisation, 
ombyggnad eller vid införande av nya metoder. Det är också bra att göra en riskanalys när 
arbetssätt upplevs innebära risk för patienter, om det finns många avvikelser om samma sak 
eller vid allvarlig händelse. Att analysera tänkbara risker är ett proaktivt arbetssätt, syftet är 
att kunna vidta åtgärder innan något har hänt. 

Riskanalysen ska: 

 identifiera risker som kan förekomma 
 hitta orsaker till varje tänkbar risk 
 uppskatta sannolikhet för att risken kan inträffa 
 göra en bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå 
 ta fram åtgärdsförslag som eliminerar eller minimerar riskerna 

En riskanalys på övergripande nivå kan initieras av hälso- och sjukvårdsdirektör, 
divisionschef, verksamhetschef eller chefsläkare. Riskanalysen genomförs av 
Patientsäkerhetsenheten tillsammans med medarbetare som har kunskap och erfarenhet från 
verksamheter inom det område som riskanalysen fokuserar på. Vid varje analys tar 
analysledarna aktivt ställning till om patientmedverkan är lämplig, genom enskild patient 
eller patientförening. Medverkan kan t ex ske genom intervjuer i förberedelsearbetet 
alternativt deltagande vid analystillfället. 

Som stöd för verksamheter som själva ska arbeta med riskanalyser gällande 
ombyggnationer finns det en checklista med föreslagna delområden. 

Verksamheternas riskanalyser följs upp årligen vid deras patientsäkerhetsrond. 

Utredning av händelser - vårdskador 

Anmälan enligt lex Maria 
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Då en allvarlig vårdskada eller ett tillbud som kunnat leda till en allvarlig vårdskada 
inträffat ska vårdgivaren göra en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 
(Patientsäkerhetslagen 2010:659). I denna anmälan ska det ingå en av vårdgivaren 
genomförd internutredning eller händelseanalys där bland annat orsakssamband, risk för 
återupprepning samt vidtagna åtgärder ska redovisas. 

Händelseanalys 

Händelseanalys görs i vissa fall när en händelse har inträffat som medfört att en patient 
drabbats av en vårdskada eller när det har funnits risk för vårdskada. Syftet med analysen är 
att få förståelse för hur och varför händelsen inträffat samt ge information om vilka åtgärder 
som bör vidtas för att förhindra att liknande händelse upprepas. Analysen syftar inte till att 
besvara vem eller vilka som gjort fel utan upptäcka brister som kan finnas i 
organisationen/systemet. 

Den/de medarbetare som varit inblandad i själva händelsen intervjuas av analysledarna 
inför händelseanalysen. Vid varje analys överväger analysledarna om patient och/eller 
närstående ska intervjuas eller involveras i analysen. 

Chefsläkare sprider genomförda analyser till verksamheter där det finns risk för upprepning 
av händelsen. Händelseanalyserna läggs även ut på intranätet så all hälso- och 
sjukvårdspersonal kan ta del av händelsen och de åtgärder som förslås, i syfte att få ett 
lärande. 

Alla händelseanalyser läggs in i ett nationellt systemstöd som heter Nitha. Efter genomförd 
kvalitetsgranskning förs analysen över i en nationell kunskapsbank. Kunskapsbanken gör 
det möjligt att ta del av analyser och lära över vårdgivargränser. 

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)  

Patientskadelagen (SFS 1996:799) innehåller bestämmelser om rätt till 
patientskadeersättning och skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan 
ersättning. Löf försäkrar landstingen gentemot patienter som skadas i samband med hälso- 
och sjukvård samt tandvård. 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsberättelse 2019 

Inledning 

Informationssäkerhet blir allt viktigare för att organisationer och verksamheter ska fungera 
och kunna utvecklas. Landstinget har under en tid varit på väg mot en mer digital 
informationshantering, den utvecklingen förväntas gå allt fortare i regionens 
verksamhetsområden kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, regional utveckling, 
näringslivsutveckling och kultur. 

För att möjliggöra för en digital transformering av verksamheter krävs digital trygghet 
vilket kräver säker teknisk infrastruktur, säkra it-stöd, säkra processer och välutbildade 
medarbetare. 

Informationssäkerhet är en viktig del i detta arbete och det kommer krävas allt större och 
snabbare förändringar i dagens och morgondagens it-stöd för att hänga med i denna 
utveckling utan att riskera regionens rykte eller medborgarnas förtroende. 

För att uppnå ett ändamålsenligt skydd för informationstillgångar krävs att organisationen 
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har ett riskbaserat angreppssätt. Det är även kravställt i stort sett all lagreglering på 
området, genom GDPR, PDL, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen, m.fl. 

Hotbilden  

Cyberangrepp genomförs i allt större grad av stater och statsunderstödda grupper med 
tydliga syften att förstöra, destabilisera eller på annat sätt påverka samhället. 

Det medför också att angreppen kan få betydligt större påverkan på samhället än vad som 
tidigare var fallet och under 2018 angavs cyberattacker som den tredje mest sannolika 
risken i Global Risk Report 2018 som togs fram av World Economic Forum. 

Cyberangrepp blir allt mera sofistikerade, men fortfarande används främst enkla medel med 
stor framgång genom att lura mottagare. 

Riskbaserad informationssäkerhet 

För att etablera ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete ska utgångspunkten vara 
informationstillgångarna, dessa ska analyseras utifrån dess värde för verksamheten och 
vilka konsekvenser spridning, riktighet och tillgänglighet till informationen får för 
organisationen och medborgarna. 

Detta görs genom att en rättslig analys, informationsklassning och riskanalys av alla 
informationsmängder sker och dokumenteras. Utifrån dessa analyser ska åtgärder vidtas 
och dokumenteras. 

Metodstöd 

Under 2018 har metodstöd utvecklats för rättslig analys och informationsklassning med 
tillhörande mallar. Riskanalysmetod hänvisas till patientsäkerhetsenhetens metodstöd för 
riskanalys med dess mallar. 

Arbetet med metodstöd för att välja och dokumentera åtgärder är påbörjat men inte slutfört. 

De flesta förvaltare av IT och lösningsarkitekter gick under 2018 en utbildning i 
informationssäkerhet en heldag med fokus just på informationsklassning. 

Nästa steg är att ta fram användarmanualer, instruktioner och lathundar för att alla ska 
kunna genomföra dessa analyser och denna dokumentation med begränsat stöd. 

Dataskydd 

Under 2018 infördes Dataskyddsförordningen den 15 maj som fick i effekt i hela EU direkt. 
I landstinget hade vi under en tid jobbat med att förbereda och diskutera hur frågorna skulle 
lösas. Dataskyddsförordningen utgör egentligen väldigt liten förändring gentemot 
Personuppgiftslagen. Men den skärper ansvaret på några viktiga punkter och medför 
möjlighet för tillsynsmyndigheten att utdöma vite. 

Skillnaderna består främst i att all personuppgiftsbehandling omfattas utan undantag och att 
alla åtgärder för att skydda denna information ska dokumenteras. 

Den nya lagstiftningen har öppnat upp för informations- och dataskyddsfrågor brett i 
regionen och gett ökad fokus på frågan. Men det har också krävt att nya biträdesavtal har 
varit tvungna att tecknats vilket krävt ganska stora resurser. 

Nu tar det mera systematiska arbetet vid där processer och metodstöd för 
informationssäkerhetsanalys är en viktig del i arbetet. Dataskyddsförordningen kräver att 
lämpligt skydd ges personuppgifterna vilken nu ska säkerställas löpande. 
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NIS-direktivet 

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster och börjar gälla från november 2018 och incidentrapportering ska 
ske från och med mars 2019. 

Detta arbete kommer ställa stora krav på hur regionen hanterar incidenter och hur dessa 
omhändertas men regleringen ställer också krav på hur vi skyddar våra nätverk och 
informationssystem som stöder Hälso- och Sjukvården. 

Detta måste behandlas systematiskt genom en utvidgning av generell incidenthantering för 
att omfatta även NIS-direktivets perspektiv. Det ställer också krav på att få med 
kravställning i processer för informationssäkerhet och dataskydd så de lever upp till även 
NIS-direktivets krav. 

Uppföljning av informationssäkerhet  

Revision informationssäkerhet 

Systematiska revisioner kring informationssäkerhet internt måste utvecklas från att vara 
enbart initierade fårn revisionsenheten och komma väldigt begränsat till att vara en naturlig 
del i informationssäkerhets och dataskyddsarbetet. 

Egenkontroll informationssäkerhet verksamheten 

En egenkontroll har testats för verksamheten, beslut att avvikelseverktyget ska användas för 
detta. På grund av förseningar i leveranser och implementationer har ingen lansering av 
egenkontroller skett gentemot verksamheten. 

Under 2018 har inga säkerhetsdialoger genomförts som tidigare. 

Egenkontroller informationssäkerhet i IT-förvaltningen 

En egenkontroll genomfördes under slutet av 2018 där ett flertal frågor kring hur 
informationssäkerhetsarbetet har genomförts för förvaltningarna. Detta resulterade i nedan 
redovisning. 

 

Utifrån detta material så kan man dra slutsatsen att de som arbetar i förvaltningen har den 
kompetens som krävs och känner till att det finns krav på informationssäkerhet som ska 
omhändertas. Däremot är det bara 58 % som genomfört denna egenkontroll vilket är ett 
dåligt resultat. Det kan bero på kort tid för att svara eller på andra orsaker men är en signal 
om att dessa frågor inte ges högsta prioritet. 
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I de mera specifika frågorna kring IT-komponenterna ser det betydligt sämre ut. Även om 
det inte finns några jämförelsetal så har frågan ställts ostrukturerat och resultatet för 2017 
hade varit 0 på de flesta staplarna. Här kan det tydligt visas att Förvaltningsobjekten har 
påbörjat en förändringsresa under slutet av 2018. 

Vi kan också se att det finns ett väldigt stort antal IT-komponenter som behandlar 
personuppgifter vilket kräver särskild omhändertagande. 

Eftersom det är första gången denna egenkontroll genomförs är det självklart att siffrorna 
kanske ser lite sämre ut än förväntan och då metodstöd för informationsklassning, 
riskanalys och rättslig analys har lagts ut under senhösten har arbetete kanske tagit fart 
väldigt sent under 2018. 

Däremot kan man dra slutsatsen att kraven om flerfaktorsautentisering som funnits sedan 
2008 för patientuppgifter och uttryckt i interna styrdokument sedan flera år inte utvecklas 
som det ska. 

Även frågan om skyddade personuppgifter har kraftiga brister, vilket riskerar medborgares 
säkerhet. 

Statistik utbildning och säkerhetsmedvetenhet 

Verksamheten har tidigare genomför utbildningar inom sekretess och dataintrång, då ny 
utbildning infördes 2016 kommer enbart statistik för denna presenteras nedan. De tidigare 
utbildningarna har haft en genomförandegrad på cirka 90 % över tid. 

Tabell 1: Statistik för hela landstinget 

Utbildning 
Totalt 
antal 

Antal 2016 Antal 2017 Antal 2018 
Målvärde 1 
år (30%) 

Målvärde 3 
år (90%) 

Informationssäkerhet 4396 1307 1493 1596 22% 61% 

Informationssäkerhet 
i vården 

3938 1148 1430 1360 19% 55% 

Vi ser att utbildningsnivån inte lever upp till ställda krav om att alla ska gå och repetera 
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denna utbildning med 3 års mellanrum. Vi ser också när vi jämför mot föregående år att 
antalet som repeterar utbildningen har minskat. Detta föranleder åtgärder för att uppnå en 
tillräcklig nivå av säkerhetsmedvetenhet. 

Diagram 1: Statistik per division i hälso- och sjukvården 

 

I statistiken som redovisas några av verksamhetsområdena kan man se att det enbart är 
Kultur utbildning och fritidsverksamhet samt Regionservice som är nära att uppnå årligt 
krav om utbildning. De behöver enbart klara den blå stapeln eftersom de inte bedriver vård. 
I vårdverksamheten är det enbart Karsudden som är i närheten av att uppnå kraven. Sämst 
är staberna gemensamt som bara når upp till 8 % som genomfört utbildningen senaste året. 

Avvikelser 

Under 2018 har det rapporterats 85 st avvikelser inom kategorierna informationssäkerhet, 
IT-säkerhet och arbetssätt där informationshanteringen har varit problemet. 

Avvikelserna sammanfaller i vissa fall med större och mindre incidenter som påverkat flera 
men de flesta består i enskildas problem eller avvikelser. 

Inga avvikelse om misstänkt dataintrång har rapporterats i avvikelsehanteringsverktyget. 

Incidenter 

Ett antal kritiska incidenter har inträffat under 2018, delvis beror ökningen i rapportering på 
implementerad incidenthanteringsprocess. De mest omfattande och allvarligaste 
incidenterna är: 

 Bortfall av telefoni före telia abonemang som används för särskild kritisk 
kommunikation, beredskap och driftjouren under ca 4 h. 

 Driftavbrott i opertionsplaneringsstöd som påverkar alla opererande verksamheter 
under ca 15 minuter. 

 Inloggningsproblematik i NCS Cross som krävde omstart av samtliga servrar, 
avbrottet påverkar samtliga vårdverksamhete under ca 20 minuter. 

 Driftavbrott för insidan, insidan är inte tillgänglig och omstart krävs av servrar på 
grund av Windows uppdatering som kördes under natten bortfall för verksamheten 
från ca 04:00 till 08:40. 

 Bortfall av telefoni för Karsudden, på grund av tekniskt haveri är inte telefonin 
tillgänglig för Karsudden mellan 07:10 och ca 14:00. 
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På grund av införd incidenthanteringsprocess efter sommaren är statistiken enbart halva 
året. 

Identifierade sårbarheter i it-miljö 

Landstinget har under 2018 haft en sårbarhetsskanning på som genomförs automatiserat 
som ger landstinget en lista på identifierade sårbarheter som behöver åtgärdas. I tjänsten 
ingår också ett stöd för hantering av sårbarheterna. 

 

Från denna statistik och de innehållande sårbarheterna kan man se att de sårbarheter som 
upptäcks och som är exponerade externt hanteras snabbt och är under god kontroll. 
Däremot kan vi se att interna mindre allvarliga sårbarheter inte hanteras i tillräcklig takt och 
riskerar att finnas kvar en tid. Sårbarhetsskanningen sker inte häller på alla tjänster vilket är 
en brist i möjligheten att upptäcka sårbarheter i IT-miljön. 

Regionen måste säkerställa processen för hantering av identifierade sårbarheter blir bättre 
och snabbare hanterar allvarliga sårbarheter på ett systematiskt sätt. Nytt avtal har tecknats 
som innebär att kontroller kommer göras på alla servrar efter sårbarheter. 

Riskanalyser med avseende på informationshantering som genomförts  

Riskanalyser ska vara en naturlig del i förändringar och införande av IT-stöd. Det åligger 
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verksamhet och förvaltning att genomföra dessa riskanalyser som ett led i arbetet med att 
identifiera och säkerställa rätt skydd för IT-stöd och verksamhetens informationshantering. 

Åtgärder som genomförts för informationssäkerheten 

Metodstöd informationssäkerhet 

Fokus avseende metodstöd för informationssäkerhet har under 2018 legat på rättsliga 
analyser, informationsklassning och personuppgiftsbiträden. 

Arkitekturstyrning 

Arkitekturstyrning syftar till att styra IT-initiativ mot uppsatta mål, där 
informationssäkerhet är ett viktigt område. Arkitekturstyrningen behöver förändras för att 
omfatta de krav som informationssäkerhet ställer i större utsträckning. 

Informationssäkerhetsråd och informationssäkerhetsforum 

Informationssäkerhetsforum har utvecklats till att bli ett nära samarbete mellan IT-säkerhet 
och informationssäkerhet där sårbarheter, incidenter och övriga säkerhetsfrågor hanteras. 

Utbildning av personalen 

En lärarledd utbildning i informationssäkerhet har genomförs med extern resurs för 
förvaltningsledare, förvaltningsledare-IT och lösningsarkitekter. Utbildningens fokus låg på 
generell informationssäkerhet med fokus på informationsklassning och förvaltningens 
informationssäkerhetsarbete. 

Ytterligare utbildningar för IT-personal finns under planering och arbetet avses fortsätta 
under 2019. 

Avvikelsehantering 

Justering och information till verksamheten samt ett närmare samarbete med IT måste till 
för att avvikelser ska rapporteras på rätt sak och tillföra rätt värde till verksamheten. 

Dataskyddsförordningen 

Under 2018 har ett stort arbete lagts på att analysera vilka behandlingar av personuppgifter 
som landstinget gör och med vilket stöd vi gör det. Ett arbet där IT-förvaltningarna har varit 
nyckelspelare och alla har gjort ett kvalitativt och bra arbete. Nu har vi god ordning på vilka 
system som behandlar personuppgifter, vi har också säkerställt biträdesavtal för de flesta av 
våra nu aktuella biträden. Det återstår dock en del arbete med detta. 

Nästa steg är att integrerat i det kontinuerliga informationssäkerhetsarbetet som ska 
bedrivas i förvaltningar och verksamhet analysera och riskinventera samt dokumentera 
införda och vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att uppnå ett lämpligt skydd för 
personuppgifterna. 

Revisionen har genomfört en revision av arbetet och regleringen av skyddade 
personuppgifter, rapporten kommer vara till stor hjälp vid utvecklingen av nya 
styrdokument för Region Sörmland som ska genomföras under 2019. 

EU direktiv för att stärka informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster 

Arbetet med att omsätta EU-direktiv har slutförts och nya föreskrifter finns att följa från 
MSB sedan november 2018. Detta arbete kommer bli ett viktigt steg i arbetet med att säkra 
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Region Sörmlands nätverk och infrastruktur under 2019. 

Direktivet ställer krav om riskbaserade åtgärder för it-infrastrukturen som samhällsviktiga 
tjänster är beroende av. Det ställs dock höga krav på åtgärderna och ett arbete med att 
analysera vad som behöver genomföras kommer under 2019. 

Upphandling av framtida vårdinformationsstöd pågår 

Upphandling av framtida vårdinformationsstöd har slutförts men överklagats varför 
avtalstecknande, implementering och konfigurering inte har kunnat startas. 

Arbetet med att införa ett nytt journalsystem kommer pågå under flera år och det kommer 
påverka säkerhetsarbetet under tiden. 

Molnbaserade tjänster 

Region Sörmland är under 2019 på väg in i användande av O365 som innebär att 
möjligheten att lagra information i molnlösningar blir tillgängliga för alla användare. Detta 
måste ske med god ordning och struktur och regelverk och rutiner måste utarbetas för att 
möjliggöra nyttan med de nya tjänsterna. 

Flera initiativ till att använda molnbaserade lösningar för patientuppgifter har tagits under 
2018, där lagring och bearbetning av information sker utanför en del av vår kontroll. 

Detta är ett problematiskt område då flertalet leverantörer vill gå i denna riktning medan 
lagstiftning och säkerhet pekar på brister och problem med lägre kontroll och oklar 
juridiska förhållanden för informationen. 

Utvärdering av skydd mot cyberangrepp 

Landstingets skydd mot cyberangrepp bygger på administrativa och tekniska skydd. Dessa 
är utformade för att förhindra åtkomst för obehöriga. 

Det tekniska skyddet omfattar begränsningar genom perimeterskydd. Ett skydd mot dagens 
hotbild är inte tillräckligt om det enbart bygger på skydd vid perimeter, det följer inte häller 
Regionens regelverk kring informationssäkerhet där det tydligt framgår att säkerhet ska 
byggas i lager på lager. 

Förmågan att upptäcka, identifiera och agera vid ett angrepp är fortsatt begränsad. Denna 
förmåga behöver stärkas genom att tekniska och administrativa åtgärder vidtas som 
möjliggör detta. 

Åtgärder för att styra mot målsättningen 

För att utveckla informationssäkerheten gentemot målsättningen i säkerhetspolicyn med 
beaktande av de fastställda principerna är följande fokusområden identifierade. Dessa 
fokusområden ska ses på 1-3 år och syftar till att ta landstinget närmare målen. 

Systematiskt informationssäkerhetsarbete måste implementeras i hela 
informationshanteringen och dokumentation för styrning ledning, utförande, mätning och 
uppföljning samt att agera på identifierade svagheter. 

Regelverket måste uppdateras och förnyas, samt göras mera tydligt för chefer, medarbetare 
och andra roller. Samtidigt måste metodstödet utvecklas för att ge det stöd som verksamhet, 
IT och projekt har behov av. 

Tekniska och administrativa åtgärder för att upptäcka och agera i händelse av incidenter 
eller intrång/intrångsförsök måste utvecklas genom att införa någon form av SOC (security 
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operation center). Tekniskt bygga säkerhet på djupet, varje enhet eller tjänst måste i större 
utsträckning än tidigare klara av att hantera säkerheten för dess information. 

Kompetensutvecklingen inom informationssäkerhet måste utvecklas främst för IT-
personalen för att säkerställa att lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas. Detta har 
påbörjats men ytterligare grupper inom IT behöver få ytterligare kunskap och förståelse 
under 2019. Utbildningsprogrammet måste utformas hållbart över tid med regelbundenhet 
och ständig utveckling. 

Utifrån dessa övergripande fokusområden ska följande åtgärder vidtas under 2019. 

 Lärarledd informationssäkerhetsutbildning tillhandahålls till Servicedesk och IT-
tekniker, projektledare m.fl. 

 Egenkontroll och intern revision genomföras gentemot verksamhet och it-
förvaltning 

 Utveckla metodstödet, med särskild fokus på riskanalys och val av 
säkerhetsåtgärder, särskilt fokus måste läggas på extern drift 

 Revidera Region Sörmlands regelverk för informationssäkerhet och se till att det 
omfattar krav på dataskydd och säkerhet i nätverk och informationssystem 

Strålskydd 

Systematiskt strålskyddsarbete 

Kvalitetskontroll av medicinskteknisk utrustning 

Andelen utförda kontroller i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens krav på 
röntgenutrustning uppnår 98 %, nuklearmedicin uppnår 100 % och strålbehandling 90 %. 
Ansvariga sjukhusfysiker har gjort bedömningen att avvikelserna från regelverket inte 
inneburit någon signifikant risk ur patientsäkerhetssynpunkt. 

Antalet avvikelser 

Antalet oplanerade händelser som har betydelse ur strålskyddssynpunkt var 9 stycken under 
2018. Av dessa berodde 78 % på felaktigt vald undersökning eller inställning vid 
röntgenundersökning vilket resulterade i att patienten genomgick en icke berättigad 
undersökning. 11 % av avvikelserna berodde på felaktig order av radiofarmaka till 
nuklearmedicinsk behandling men som inte resulterade i någon ytterligare stråldos till 
patienterna. 11 % av avvikelserna berodde på felaktigt optimerad plan vilket gav en icke-
optimal strålbehandling. 

Ingen patient har utvecklat någon vårdskada på grund av dessa avvikelser. 

Resurser för strålskyddsarbetet 

Den yrkesgrupp som samordnar och även till stor del utför strålskyddsrelaterade 
arbetsuppgifter är sjukhusfysikerna. Idag finns ett tjänsteutrymme om 10 sjukhusfysiker 
indelade i de tre olika kompetensområdena: strålbehandling (3 + 2 tjänster), nuklearmedicin 
(1 tjänst), röntgenverksamhet (3 tjänster) och strålskydd (1 tjänst). Dessa olika 
kompetensområden kräver mycket olika kunskaper och träning – vilket innebär att man inte 
utan större utbildningsinsatser kan flytta sjukhusfysiker mellan olika områden. 

I Landstinget Sörmland är det i nuläget svårt att bemanna det befintliga tjänsteutrymmet, 
trots att rekrytering pågått i omgångar under hela året. Under 2018 har i genomsnitt 2 
sjukhusfysikertjänster varit vakanta under hela året vilket har ökat påfrestningen för 
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arbetsgruppen. Underbemanningen är som störst inom strålbehandlingsområdet där det i 
genomsnitt varit en heltidstjänst vakant under hela året. Brister i vårdflödet har uppstått i 
strålbehandlingsverksamheten när sjukhusfysikerna inte klarat av att utföra sina 
arbetsuppgifter inom utsatt tid. Ingen patient har dock konstaterats blivit skadad på grund 
av denna resursbrist. 

Åtgärder för att upprätthålla och utveckla strålskyddet 

Strålsäkerhetsmyndighetens inspektion 2014 

År 2014 utförde Strålsäkerhetsmyndigheten en inspektion som omfattande all 
tillståndsbunden verksamhet med joniserande strålning som utförs i Landstinget Sörmland. 
Denna inspektion renderade i 97 förelägganden som i sin tur delades upp i 178 
åtgärdspunkter i en handlingsplan som redovisades till Strålsäkerhetsmyndigheten. Sedan 
2015 har arbetet med att genomföra åtgärderna pågått. Vid årsskiftet 2017/2018 var 72 av 
åtgärdspunkterna ännu inte klara. Av dessa har under 2018 ytterligare 23 blivit åtgärdade. 
För 3 av åtgärdspunkterna har arbetet ännu inte startat och de övriga 45 punkterna är under 
åtgärdande och arbete pågår. Målet är att samtliga kvarstående punkter ska vara åtgärdade 
före 2019-12-31. 

Strålskyddsexpertfunktion 

En nyhet i Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter är definitionen av en ny roll för all 
tillståndpliktig och anmälningspliktig verksamhet som arbetar med joniserande strålning -
 Strålskyddsexpertfunktionen. Strålskyddsexpertfunktionen ska ge råd i frågor gällande 
strålsäkerhet för arbetstagare och allmänheten samt ha befogenhet att direkt rapportera till 
verksamhetens högsta ledning. Implementationen i Landstinget Sörmland har gjorts genom 
att på enheten Medicinsk Fysik och Teknik skapa rollen Strålskyddsexpert som innehas av 
en sjukhusfysiker. Syftet med tjänsten är att koordinera och driva strålsäkerheten inom 
Landstinget Sörmland. 

Ledningssystem för strålsäkerhet inom Landstinget Sörmland 

Från tidigare granskning från strålsäkerhetsmyndigheten har det framgått att det saknats ett 
ledningssystem för strålsäkerhet inom Hälso- och sjukvården samt Folktandvården AB i 
Sörmland. En del i att skapa ett ledningssystem är att ha ett övergripande arbetssätt för 
hanteringen av strålskyddsrutiner. Under 2018 påbörjades därför det omfattande arbetet att 
inventera lokala strålskyddsrutiner med målet att skapa en av hörnstenarna för Landstinget 
Sörmlands ledningssystem för strålsäkerhet. I och med arbetet kommer lokala 
strålsäkerhetsrutiner att tas bort från individuella verksamheter och ägandet för dessa 
dokument kommer under arbetets gång att läggas över på Medicinsk Fysik och Teknik 
(MFT). Syftet med den organisatoriska förflyttningen av dessa dokument är att är att få ett 
mer enhetligt arbetssätt ur strålsäkerhetsperspektiv för verksamheter som arbetar med 
joniserande strålning och samtidigt ha en större översikt över strålsäkerhetsrutiner som 
finns tillgängliga ute i verksamheterna. 

Dokument som tillhör ledningssystemet för strålsäkerhet kommer att finnas tillgänglig via 
insidan, Landstinget Sörmlands intranät, så att alla som arbetar med joniserande strålning 
enkelt ska ha möjligheten att hitta den information som de söker. Upplägget för 
strålskyddssidan är genomarbetat med de berörda klinikerna och arbete pågår med att 
implementera dokument i 360 (EDIL) som sedan länkas till lämplig sida på insidan. 

Berättigandebedömning 
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Under 2018 påbörjades arbete med att se över hur berättigandebedömningen för medicinsk 
bestrålning med joniserande strålning inom Landstinget Sörmland genomförs. Bakgrunden 
är kopplad till att Strålsäkerhetsmyndigheten i sina nya föreskrifter tagit bort kravet på att 
berättigandebedömning ska ske av läkare eller tandläkare. Detta skapade behovet att se över 
hur Landstinget Sörmland arbetar med berättigandebedömning inom tillståndspliktiga 
verksamheter samt se över förändringen och skapa ett dokumenterat ramverk för att 
berättigandebedömning sker patientsäkert oavsett yrkesgrupp eller person som utför 
bedömningen. Arbetet förväntas vara avslutat Q2 2019 och kommer resultera i ett 
styrdokument som hanterar hur berättigandebedömning ska hanteras inom Landstinget 
Sörmland. 

Projekt patientinformation 1177 

Landstinget Sörmland ingår i ett projekt tillsammans med Landstinget Jämtland Härjedalen 
och Landstinget Norrbotten genom Svensk Förening för Radiofysik som rör strålsäkerhet 
och patientinformation. Projektet handlar om att ta fram ett material för information om 
fördelar och risker med medicinsk exponering av joniserande strålning vilket är ett nytt 
krav som ställs från Strålsäkerhetsmyndigheten. Målet med projektet är att denna 
information ska göras tillgänglig på hemsidan för 1177 så den är lättåtkomlig för patienter, 
anhöriga och personal. Ytterligare handlar det om att harmonisera information gällande 
strålningens risker mellan olika landsting och Landstingeter så att informationen är samma 
för alla. 

Nya arbetsmetoder på strålbehandlingsområdet 

Under senaste åren har man inom strålbehandlingsområdet arbetat aktivt med ökad säkerhet 
i samband med strålbehandling. Detta har omfattat oberoende kontroller av olika 
arbetsmoment: targetritning, dosplanering, efterarbete, kontroll av fysikaliska egenskaper 
av plan och slutligen själva behandlingen. I samband med att ökat arbetstempo medfört 
större risker har ett systematiskt arbete med fokus på avvikelser inletts, där orsak, 
allvarlighetsgrad och metoder för att eliminera återuppkommandet följs upp. Detta görs i 
nuläget genom månadsvis uppföljning och analys av uppkomna avvikelser. I arbetsgruppen 
ingår radiologisk ledningsfunktion, vårdenhetschef för strålbehandlingen, sjukhusfysiker 
och representanter för behandlingspersonalen samt även andra relevanta 
personer/yrkeskategorier som adjungeras vid behov. 

Resultat i Strålskyddsarbetet 

Landstinget Sörmlands Strålsäkerhetsorganisation 

I september 2018 beslutade landstingsdirektör Jan Grönlund om en ny 
strålsäkerhetsorganisation som omfattar tillståndpliktig verksamhet med medicinska 
bestrålningar inom Hälso- och sjukvården samt tandvården i Landstinget Sörmland. Den 
nya strålsäkerhetsorganisationens utarbetades som ett resultat av föreläggande från 
Strålsäkerhetsmyndighetens inspektion 2014. I den nya strålsäkerhetsorganisationen 
förtydligas ansvar, arbetsuppgifter och roller för olika funktioner som arbetar med 
medicinsk strålningsverksamhet och är en del i att skapa ett fullskaligt ledningssystem för 
strålsäkerheten inom Landstinget Sörmland. Denna organisation berör 24 st verksamheter 
inklusive Folktandvården Sörmland AB. Strålsäkerhetsorganisationen är dokumenterad och 
ska hålls aktuell av Landstinget Sörmlands strålskyddsexpertfunktion. 

Webbaserad strålsäkerhetsutbildning 



Patientsäkerhetsenheten, Patientsäkerhetsberättelse 46(64) 

För att säkerställa att all personal som arbetar med joniserande strålning inom Landstinget 
Sörmland tillgodoses adekvat strålskyddsutbildning i enlighet med 
Strålsäkerhetsmyndighetens krav, har webbaserade utbildningar framtagits i 
Kompetensportalen. Målet är att utbildningen ska utföras under första anställningsveckan 
samt därefter var tredje år. 

Införskaffning av ny teknik 

För att följa med den samtida utvecklingen av dosbesparande metoder samt bildgivande 
tekniker har Landstinget Sörmland under året bland annat införskaffat 
tomosyntesbildtagning för mammografiundersökningar, patientanpassning vid 
datortomografiundersökningar på strålbehandlingen, bildkvalitetsförbättrande teknik inom 
datortomografi samt påbörjat arbete med att kartläggning patientstråldoser på Landstingetal 
nivå via stråldosinsamlingsprogram. 
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Resultat och analys 

Egenkontroll 

Strukturmått STRAMA 

Programråd Stramas 
förbättringsområden och insatser 

2016 2017 2018 

1.     Minskad förskrivning av 
antibiotika på recept i Sverige. 

   

a. Successiv minskning från nuvarande 
nivå 

305 recept/1000 
inv. -1% 

301 recept/ 1000 
inv. -1% 

287/1000 inv. -
4,8% 

2.     Stöd och spridning av processer 
och strukturer för rationell 
antibiotikaanvändning inom 
slutenvården. 

   

a.Antibiotika på rekvisition. DDD/ 1000 
invånare och dag 

1,46 1,51 1,43 

b. Andel patienter med 
samhällsförvärvad pneumoni där initial 
behandling är penicillin eller ampicillin. 
Mål > 70%. 

Data saknas i 
Infektionsverktyge
t 

Data saknas i 
Infektionsverktyge
t 

Data saknas i 
Infektionsverktyge
t 

c. Ingen antibiotikaprofylax vid kirurgi 
ska överstiga 1 dygn 

3% > 1 dygn 6% > 1 dygn  

d. Andel patienter som initialt behandlas 
med kinolon vid afebril UVI < 10 % 

22%: kvinnor 
11 %, män 46% 

19% : kvinnor 
11%, män 38% 

17%: kvinnor 
10%, män 31% 

e. andelen cefalosporiner av total 
antibiotikaanvädning minskar 

  2,6% ( jmf 3,3% 
2017) 

f. andelen kinoloner av total 
antibiotikaanvädning minskar 

  14% ( jmf 14,5% 
2017) 

g. Andelen som för förstahandsmedel vid 
UVI utan feber >90% 

  63%, kvinnor 
74%, män 37% 

3.     Ökad följsamhet till behandlings-
rekommendationer för vanliga 
infektioner i primärvård. 

   

a. >80% av antibiotika mot 
luftvägsinfektion till barn 0-6 år bör vara 
penicillin V. 

69% 71% 72% 

b. < 10 % av urinvägsantibiotika till 
kvinnor ska vara kinolon 

8% 6,7% 6% 

c. Andel kinolon som förskrivs till män 
vid afebril UVI ska minska 

-4% -1,7% -4,6% 

d. > 80% av patienter med 
antibiotikabehandlad tonsillit har positivt 
snabtest för Grupp A streptokocker 
(GAS) 

Diagnos/analyskop
plade data saknas 

Aggregerade 
diagnoskopplade 
data saknas, 
kommer finnas för 
2018 

Tillförlitliga data 
på snabbtest för 
stretpkocker 
saknas. 
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Programråd Stramas 
förbättringsområden och insatser 

2016 2017 2018 

e. < 10 % av patienter med 
antibiotikabehandlad tonsillit har 
negativt snabbtest för GAS 

Diagnos/analyskop
plade data saknas 

Aggregerade 
diagnoskopplade 
data saknas, 
kommer finnas för 
2018 

Tillförlitliga data 
på snabbtest för 
stretpkocker 
saknas. 

f. Att snabbtest för GAS saknas hon < 
10 % av patienterna med 
antibiotikabehandlad tonsillit 

Diagnos/analyskop
plade data saknas 

Aggregerade 
diagnoskopplade 
data saknas, 
kommer finnas för 
2018 

Tillförlitliga data 
på snabbtest för 
stretpkocker 
saknas. 

g. Landstinget kan leverera diagnos/ 
analyskopplade data 

Nej Ja Ja 

h. En samlad analys av koppling mellan 
förskrivning och icke-förskrivning, 
komplikationer och förekomst av 
resistenta bakterier genomförs. 

Saknar data av 
icke-förskrivning 
och 
komplikationsfrek
vens för att 
genomföras. 

Saknar data av 
icke-förskrivning 
och 
komplikationsfrek
vens för att 
genomföras. 

Saknar data av 
icke-förskrivning 
och 
komplikationsfrek
vens för att 
genomföras. 

4.     Effektiv kommunikation via en 
väl fungerande nationell hemsida. 

Programråd 
Strama 

Programråd 
Strama 

Programområde 
Infektion, nationell 
arbetsgrupp 
Strama 

5.     Optimerad behandling av 
infektioner orsakade av 
multiresistenta bakterier. 

Programråd 
Strama 

Programråd 
Strama 

Programområde 
Infektion, nationell 
arbetsgrupp 
Strama 

6.     Nationella 
behandlingsrekommendationer för 
antibiotikabehandling på sjukhus. 

Programråd 
Strama 

Programråd 
Strama 

Programområde 
Infektion, nationell 
arbetsgrupp 
Strama 

7.     Tillhandahålla nationella 
utbildningar och symposier. 

   

a. Minst 1 deltagare/landsting och år 0 0 1 

8.     Alla landsting/regioner ska kunna 
återkoppla lokala resistensdata. 

   

a. laboratorier sammanställer lokala 
resistensdata minst 1 gång/år för de 
vanligaste patogenerna och 
antibiotikakombinationerna, uppdelat på 
prov tagna i primärvård resp. slutenvård 

Ja Ja Ja 

b. Lokala resistensdata analyseras ihop 
med lokala förskrivardata och 
återkopplas till verksamhetsledning och 
förskrivare 

Ja Ja Ja 

c. Rekommendationer avseende 
testalgoritmer utarbetas och förankras 
lokalt för vilka 
bakterie/antibiotikakombinationer som 

Ja Ja Ja 
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Programråd Stramas 
förbättringsområden och insatser 

2016 2017 2018 

alltid bör analyseras ur epidemiologiskt 
perspektiv. 

d. Anslutning till 
Folkhälsomyndighetens 
resistensövervakningssystem Svebar 

Arbete pågår på 
Unilabs. 

Ja Ja 

9.     Bättre vårdhygien för att minska 
spridning av antibiotikaresistens och 
minska antibiotikaanvändning. 

   

a. Följa vårdrelaterade infektioner (VRI) 
i relation till vårdproduktion 

Nej Nej Nej 

b. Kontinuerlig incidensmätning av 
Clostridium dificile 

Ja Ja Ja 

c. Minska smittspridning genom 
mätningar och fokus på följsamhet till 
basala hygienrutiner och klädregler 

Ja Ja Ja 

d. Smittspridning ska minska genom 
professionell städning av vårdlokaler 

Ja Ja Ja 

10.  Mätningar av vårdrelaterade 
infektioner och 
antibiotikaförbrukning inom särskilt 
boende i Sverige. 

   

a. > 90 % av kommunerna genomför en 
årlig mätning av vårdrelaterade 
infektioner och antibiotikaförbrukning på 
särskilda boenden, ex vis genom svenska 
HALT. 

1 kommun deltog 1 kommun deltog 1 kommun deltog 

11. Kommunikatörsnätverk Ej aktuellt 2016   

a. Två till tre samordnade nationella 
kommunikationsinsatser 

 2 st aktiviteter i 
Sörmland 

2 st aktiviteter i 
Sörmland 

b. Landsting utser lokal kommunikatör 
som deltar i arbetet 

 Olika 
kommunikatörer 
2017, sannolikt en 
fast från 2018 

Fast 
kommunikatör i 
Stramagruppen 

    

Målet uppfyllt    

Målet är inte uppfyllt    

Utförs av annan aktör    

Tillhandahålls ej i LtS.    

Utbildning 

Patientsäkerhetsenheten har 2018 genomfört nedan utbildningsinsatser: 

 Patientsäkerhet för chefer 1 heldag vid 2 tillfällen 
 8 nätverksträffar för trycksårsombud 
 Workshop för Medarbetarenkäten tillsammans med HR vid 4 tillfällen 
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 Utbildning i metoden riskanalys 1 heldag vid 6 tillfällen 
 Patientsäkerhet medicinska sekreterare Mälardalens högskola/Campus Nyköping  ½ 

dag vid 1 tillfälle 
 Introduktion nya sjuksköterskor ½ dag vid 3 tillfällen 
 Patientsäkerhet för traineesjuksköterskor 1 heldag vid 1 tillfälle 
 Patientsäkerhet för ST-läkare 1 heldag vid 1 tillfälle 
 AT-introduktion 2 tim vid 3 tillfällen 
 Öppna patientsäkerhetsdagar 3 heldagar vid 3 tillfällen 
 Utbildning i avvikelsesystemet, se avsnitt 4 

Hjärt och lungräddning (HLR) 

Nya HLR-instruktörer utbildas kontinuerligt under året. Målet är att verksamheterna 
utbildar sina medarbetare minst en gång om året i HLR enligt Landstingets målbeskrivning. 

Utanför sjukhus har ambulansen rapporterat in 211 hjärtstopp. 109 personer har 
ambulansen kört in till sjukhus under pågående HLR. Medel ålder 68 år. 14 personer 
överlevde. 

På Kullbergska har 15 rapporter kommit in om hjärtstopp och medelåldern är 79 år. 3 
stycken har överlevt sitt hjärtstopp. 

På Nyköpingslasarett har 19 rapporter kommit in om hjärtstopp och medelåldern är 79 år. 5 
stycken har överlevt sitt hjärtstopp. 

På Mälarsjukhuset har 51 rapporter kommit in om hjärtstopp och medelåldern är 74 år. 20 
stycken har överlevt sitt hjärtstopp. 

Kliniskt träningscentrum (KTC) 

Hälso och sjukvårdsledningen tog ett ledningsbeslut att använda sig av proACT-konceptet i 
Hälso- och sjukvården i februari 2018. Utbildningen är en konceptutbildning som handlar 
om ett systematiskt tillvägagångssätt vid handhavandet av den akut sjuka patienten. 
Moment som övas är A-E omhändertagande av patienten, NEWS mätning, kommunikation 
enligt SBAR, closed loop kommunikation, crisis resource managment och teamträning. 
Grundutbildningen ges som en heldagsutbildning med teori och teamträning med 
scenariofall. Teamens sammansättning strävar till att representera de olika yrkesgrupperna i 
sjukvården. Kliniskt träningscentrum har sedan september utbildat 168 personer enligt 
proACT-konceptet. De har också utbildats 10 instruktörer i proACT. 

Enheten har också utbildat i färdighetsträning som exempelvis: venprovtagning, 
blåsövervakning och urinkateterisering, tracheostomi skötsel, sond skötsel, epidural skötsel, 
thorax dränage skötsel och PICC-line skötsel. 

Enheten har också deltagit i 48 scenarioträningar ute i verksamheterna. Simuleringarna har 
utgått från en scenariomall och har innefattat hela processen från briefing till debriefing. 
Exempel på de verksamheter som deltagit i scenarioövningarna är Akutklinikerna, 
Anestesikliniken och Barnkliniken. 

Enheten har också med framgång bistått färdighetsövningar inför socialstyrelsens praktiska 
prov för legitimerade läkare från länder utanför EU. 

Beläggning på sjukhusen 

Antalet disponibla vårdplatser har sakta ökat under året, men ligger fortfarande under det 
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fastställda antalet. Beläggningsgraden på våra somatiska avdel ningar har succesivt minskat
under året, men ökade återigen något mot slutet av året. Utlokalisering av patienter har
nästa helt upphört, men vi har fortfarande ett problem med periodvisa överbeläggningar.

Läkemedelsavstämningar och genomgångar

Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång ska göras göras dels vid inskrivning i
slutenvården dels vid besök i primärvården.

Totala antalet KVÅ - koder (XV015 och XV016) för läkemedelsgenomgångar för
alla åldrar har ökat med ca 6,6 %.
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 Totala antalet läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd i slutenvården har ökat 
med ca 14 %. 

 Totala antalet patienter som frakturkoordinatorerna har haft kontakt med har ökat 
med ca 7 %. 

 Antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd i primärvården har 
minskat med ca 26 %. 

Avvikelser läkemedelshantering 

I landstinget Sörmland gjordes totalt 228 avvikelserapporter avseende läkemedel varav 402 
inom Hälso-och sjukvården. 

Övervägande delen rörde händelser kopplade till ordination av läkemedel i någon form; 

 Felaktig ordination 18 % 
 Ordination saknas 16 % 
 Avvikande eller ej ordinerad dos given 11 % 
 Ordinerad dos ej given 10 % 
 Otydlig ordination 10 % 
 Förväxling av läkemedel och patient 10 % 

Det finns fem rapporter avseende avvikande narkotikaavstämning för 2018. 

Patientsäkerhetsronder 

Vid 2018 års patientsäkerhetsronder har uppföljning och diskussion specifikt skett 
avseende: 

 framgångs- och riskområden 
 resultat och förbättringsarbete utifrån medarbetarenkäten 
 mätningar, kvalitetsregister och journalgranskning 
 uppföljning av risk- och händelseanalyser, avvikelserapporter, ärenden från 

Patientnämnden och IVO 
 arbetet med att säkerställa kompetens (utbildningar, introduktion, jourlinje) 
 hur man arbetar med avvikelserapporter 
 vårdprevention/Senior Alert 
 nya hanteringen av klagomål 
 implementering av patientlagen 

Dessutom har områden specifika för respektive verksamhet samt åtgärder och resultat 
utifrån föregående års handlingsplan följts upp. 

Enkät Medarbetarskap och säkerhetskultur 

Under 2018 har uppföljning skett av 2017 års enkätundersökning Medarbetarskap och 
säkerhetskultur. Resultaten har analyserats, handlingsplaner har upprättats och följts upp 
vid respektive verksamhet samt i samband med patientsäkerhetsronder. Överlag är det en 
starkt positiv utveckling inom de områden som följs via enkäten. Svarsfrekvensen var 
mycket hög (86 %) och 88 procent av medarbetarna rekommenderade sin arbetsplats. 
Chefscoachning finns tillgänglig för alla verksamheter och andra stödåtgärder kan erhållas 
från HR-staben, Patientsäkerhetsenheten och Säkerhetsenheten vid behov. I nedanstående 
figur visas Landstinget Sörmlands (LtS) övergripande resultat. 
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Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden är bra, samt arbetstakt där 
25-30 är optimalt. 

WHO:s checklista inför operation 

Under 2018 har andelen korrekt ifyllda checklistor inför säker operationsstart fortsatt att 
registreras i operationsplaneringssystemet ORBIT vid länets tre sjukhus. 

För att bli jämförbar med andra sjukhus gällande insamlade och bearbetade data hämtas 
data ur SPOR rapportdatabas. 

SPOR (Svensk Perioperativt Register) samlar information/data om vården i samband med 
operation. Syftet är att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som 
genomgår en operation. 

Hela Landstinget Sörmland ligger på årsbasis på en komplett följsamhet på 86,7 % vilken 
är en förbättring i jämförelse med 2017 (79,9 %) och jämförbart med år 2016 (84,4 %). 

För riket: 2018: 76,6 %, 2017: 89 %, 2016: 74,9 % 

Kompletta följdsamheten, dvs. Förberedelse + Time out + SignOut, låg på årsbasis vid 
Mälarsjukhuset på 85,1 % (83,2 %, 2017) vid Kullbergska sjukhuset 90,6 % (91,4 % 2017) 
och vid Nyköpings lasarett på 84,3 % (79,4 %). För hela Landstinget på 85,6%. 

Kvaliteten av hur checklistorna genomförts bedöms dock inte. 

Generellt kan sägas att följsamheten för bara förberedelse är väsentligen högre än den 
kompletta följsamheten. 

Nivån för korrekt ifyllande vid förberedelse ligger för MSE: 98,1 % (97,1 % 2017), KSK: 
99,2 % (99,5 % 2017) och NLN: 95,9 % (96 % 2017.) 

Det som fortsatt måste förbättras är SignOut för att få bättre komplett följsamhet. 

Under hösten 2017 sågs en klar försämring av följsamheten noterats på MSE med flera 
månader 80 %. Anestesiklinikerna påbörjade då, under ledning av SPOR ansvarig 
överläkare, ett förbättringsarbete i syfte att öka följsamheten för SignOut. Flera allvarliga 
avvikelser hade rapporterats med anledning av detta som kunde ha förebyggts om WHO-
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checklistan blivit korrekt genomförd. Genomgång av huvudoperatör har gjorts med ledning 
av HSA-id och det framgår att många seniora huvudoperatörer inte gör SignOut. Hela 
operationsteamet har ansvar för genomförandet av WHO checklistan och detta har 
tydliggjorts med ett projektarbete på flera operationssalar. 

Under 2018 har en klar förbättring kunnat ses och återkoppling har skett till 
verksamheterna. 

På sikt kommer SPOR att införa en godkändgräns för komplett genomförd WHO-checklista 
med sannolikt godkändgräns på 90 %. 

95 % godkänt behövs för att få ”fulla poäng”. 

MSE och NLN klarar inte någon av dessa gränser i nuläget så fortsatt arbetet behöver 
göras. KSK klarar 90 % gränsen på grund av att de bara handlägger elektiva operationer. 

 

Fotnot: Operationsavdelningen på Kullbergska sjukhuset utför bara elektiv kirurgi samt var 
helt stängd under kalender v. 1 samt under juli månad 

Trycksår 

Vid mätningen 2018 var andelen patienter med trycksår 18,8 % inom landstinget varav 
16,8 % var sjukhusförvärvade. Regionsjukhuset Karsudden var inte med i årets mätning i 
likhet med övriga liknande verksamheter i landet. Förekomsten av sjukhusförvärvade 
trycksår ligger över riksgenomsnittet på 10,6 %. Majoriteten av riskpatienterna hade 
förebyggande eller behandlande madrass men vi har försämrat oss från föregående år i 
användandet. Riket har en uppåtgående trend gällande hud- och riskbedömningar. Inom 
landstinget har riskbedömningen ökat men ligger på en låg nivå. Hudbedömningarna är fler 
än riskbedömningarna men vi har förbättringsbehov inom båda områdena. 
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Vårdrelaterade infektioner (VRI)  

Våren 2018 genomfördes i SKL’s regi åter en punktprevalensmätning av vårdrelaterade 
infektioner (VRI) inom slutenvården i Sverige. Den övergripande prevalensen för den 
somatiska vården i Landstinget Sörmland var 9,7 % vilket inte utgör någon statistiskt 
signifikant skillnad mot föregående år (8,3 %). Landstinget Sörmland har brukat ha en låg 
eller måttlig VRI-prevalens i jämförelse med övriga landsting, riksgenomsnittet 2018 var 
8,9 %. 

Av de 4 618 VRI-fall av som registrerades i Infektionsverktyget (IV) 2017 i Landstinget 
Sörmland, var UVI utan feber den vanligaste enskilda diagnosen (682 fall), följt av ytlig 
postoperativ infektion (679 fall), pneumoni (629 fall), djup postoperativ infektion (509 
fall), UVI med feber (415 fall), vårdrelaterad sepsis med okänt fokus (312 fall) och 
infektion orsakad av Clostridium difficile (165 fall). IV mäter de sju uppräknade VRI-
diagnoserna. Om antibiotikaordinatören inte kan kategorisera patientens VRI som en av 
dessa diagnoser finns alternativet ”annan VRI”. Annan VRI utgjorde 1 230 fall, d.v.s. en 
dryg fjärdedel av alla antbiotikabehandlade VRI. Eftersom primärvården ännu inte är 
ansluten till IV utgör fallen i statistiken från IV inte samtliga VRI-fall i Sörmland 2017. 

Figur 1: Antal VRI-fall per diagnosgrupp och år i Region Sörmland. Källa 
Infektionsverktyget. 
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Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 

2018 deltog inte Landstinget Sörmland i den av SKL anordnade obesrvationstudien av 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 

Markörbaserad journalgranskning 

Resultatet för den sjukhusövergripande markörbaserade journalgranskningen inom 
somatisk vård under 2017 visar att landstinget Sörmland har 7,2 % skador (undvikbara och 
icke undvikbara) och 5,3 % vårdskador. De vanligaste skadegrupperna är vårdrelaterade 
infektioner och trycksår. För 2018 finns inget sammanställt nationellt eller regionalt resultat 
då granskningarna för detta år pågår en bit in på 2019. 

 

Resultatet för den markörbaserade journalgranskningen inom psykiatrisk vård under första 
halvåret 2017 visar att landstinget Sörmland har 6,7 % skador (undvikbara och icke 
undvikbara) och 3,3 % vårdskador. Den vanligaste skadetypen är avsiktligt självdestruktiv 
handling. För 2018 finns inget sammanställt resultat då granskningarna på klinikerna gjorts 
med olika urval (sluten vård resp. öppen vård). 
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Indikatorer i Öppna jämförelser och Vården i siffror med konsekvenser för 
patientsäkerheten 

Positivt ur patientsäkerhetssynpunkt är att Sörmland sedan en längre tid ligger i topp när det 
gäller läkemedelsbehandling av äldre, såsom att inte ge riskfyllda kombinationer och 
olämpliga läkemedel. 

En indikator inom ortopedi är omoperation inom två år efter total höftprotesoperation. Den 
korta uppföljningstiden återspeglar i huvudsak tidiga och allvarliga postoperativa 
komplikationer, som djup infektion och revision på grund av upprepade urledvridningar av 
höftledsprotesen, luxationer. Här har Sörmland uppvisat relativt höga värden. 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport Öppna jämförelser 2018, En god vård?, att andelen 
nyfödda barn som har låg Apgar-poäng, ett poängsystem för bedömning av nyföddas 
vitalitet, fortsätter att öka i hela riket. SoS skriver också: ”i vissa fall handlar det om ganska 

tydliga försämringar, Västerbotten och Södermanland är två exempel”. När det gäller 

dödfödda barn och neonatal dödlighet ligger Sörmland bland de regioner/landsting som 
uppvisar högst andel, även om nivåerna generellt är låga i Sverige. Sörmland uppvisar även 
sedan en längre tid hög andel blivande mödrar som röker och har högt BMI. 

I samma rapport från Socialstyrelsen kan man se att Sörmland har landets högsta andel 
överbeläggningar, även om det minskat jämfört med tidigare mätning. Flera 
landsting/regioner har andelen överbeläggningar ökat, vilket är negativt för 
patientsäkerheten. 

Sörmland uppvisar sedan en längre tid (15 år) en låg andel bloddialyspatienter med 
kärlaccess med hjälp av så kallade AV-fistel eller AV-graft. Under 2017 fick 55 procent 
denna typ av kärlaccess, i riket var det knappt 70 procent och i flera landsting/regioner låg 
andelen över 80 procent. Alternativet till AV-fistel eller AV-graft är central dialyskateter. 
Denna accesstyp medför en ökad risk för allvarliga infektioner och ger ofta också sämre 
blodflöden och därmed försämrad dialyseffektivitet. 

Trombektomi har i Socialstyrelsens nationella riktlinjer gått från att betraktas som FoU till 
att få prio 1 för vissa valda patienter med svåra symtom och stora blodproppar. Idag finns 
evidens för att metoden kan öka andelen patienter där blodflödet återställs. Generellt får för 
få patienter denna behandling, så även i Sörmland. 

Det sker en regelbunden dialog mellan Patientsäkerhetsenheten och Rådet för 
kunskapsstyrning (RKS) där frågor av denna typ tas upp. I RKS sitter även en av 
chefsläkarna med. 
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Avvikelser 

Det finns en landstingsövergripande rutin för avvikelsehantering med syfte att tydliggöra 
hur verksamheterna ska arbeta med avvikelser. Som komplement till den finns en mall som 
kan användas av varje enhet för att formulera hur avvikelsehanteringen ska bedrivas på 
verksamhetsnivå. 

I början av året skickades en årsavstämning ut till verksamheterna med information om 
status på rapporter samt syftet med och vikten av att skriva åtgärder. Det avsnittet har under 
året blivit obligatoriskt. Inför varje patientsäkerhetsrond sammanställs verksamhetens 
avvikelser och en genomgång av styrkor och svagheter sker. 

Under 2018 rapporterades och bearbetades/utreddes 6378 stycken patient- och 
vårdrelaterade avvikelser. Dessa fördelades enligt följande underkategorier: 

 Bemötande 187 
 Hot och våld 26 
 Informationshantering 1992 
 Läkemedel 428 
 Medicinsk omvårdnadsprocess 2163 
 Medicintekniska produkter 249 
 Samordnad vårdplanering 183 
 Vårdrelaterade infektioner 9 

De vanligaste händelsekategorierna var: 

 Interna rutiner (bristande eller brist på rutiner, ovetskap om eller bristande 
följsamhet till rutiner, oklarheter i vem som gör vad mellan olika 
verksamhetsområden) 

 Journalhantering (ofullständiga diktat, felprioriterade diktat, 
uppmärksamhetsinformationsbrister mellan olika system, bristande journalföring) 

 Kommunikation/information (gäller framför allt bristande kommunikation kring och 
med patienten kortsiktigt i det akuta skedet och på längre sikt inklusive fortsatt 
planering) 

 Remiss- och svarshantering (ofullständiga eller felaktiga remisser, bedömning och 
signering, förlängda svarstider och remisser som inte blivit skickade i tid eller inte 
alls) 

Klagomål och synpunkter 

Samlad analys  

Felaktig eller fördröjd diagnos har under de senaste åren varit den dominerande orsaken till 
anmälningar enligt lex Maria och ärenden till Patientnämnden och IVO. 2018 var det 
liksom 2017 dock fler lex Maria-anmälningar som rörde felhändelser vid behandlingar och 
operationer än felaktig eller fördröjd diagnos och denna andel ökade också bland de 
enskildas klagomål till IVO. Hur dessa ärenden följts upp och vilka åtgärder som vidtagits 
diskuteras ingående på klinikernas patientsäkerhetsronder och på de olika sjukhusråden. En 
åtgärd kan vara att initiera specifik journalgranskning inom en viss diagnosgrupp samt att 
arbeta med resultaten i olika kvalitetsregister. 

Ny klagomålshantering började gälla under 2018 där syftet var att patient/närstående i 
första hand skulle vända sig till vårdgivaren i stället för till IVO med sina klagomål. Det är 
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rimligt att anta att ärendemängden till Patientnämnden och direkt till verksamheterna skulle 
öka. Analysen ger inte stöd för detta antagande. Ärenden till Patientnämnden har i stället 
minska något. Vid jämförelse mellan 2017 och 2018 av avvikelserapporter i Synergi, 
kategori ”klagomål” framgår att rapporterade händelser inte har ökat (480 ärenden 2018 
mot 490 ärenden 2017). 

Brister i information och bemötande framförs i stor utsträckning i de enskildas klagomål till 
IVO. Det är landstingets strävan att all information ska ges på ett adekvat och 
individualiserat sätt till patienter och närstående. Detta regleras i Patientlagen från 2015. 
Uppföljning av verksamheternas tillämpning av patientlagen har gjorts vid 
patientsäkerhetsronder under 2018. 

Beläggningssituationen har även under 2018 varit bekymmersam. Några fler vårdplatser har 
kunnat öppnas under 2018. 

Klagomål/synpunkter till Patientnämnden 

Under 2018 behandlades 1 266 (1 409 för 2017) ärenden av Patientnämnden. Dessa 
ärenden är fördelade enligt nio problemområden. Fördelningen ser ut enligt följande 
(föregående år inom parentes): 

1. Vård och behandling 683 (622) 
2. Omvårdnad 28 (27) 
3. Kommunikation 281 (349) 
4. Patientjournal och sekretess 35 (40) 
5. Ekonomi 30 (30) 
6. Organisation och tillgänglighet 107 (211) 
7. Vårdansvar 23 (37) 
8. Administrativ hantering 76 (88) 
9. Övrigt 3 (5) 

Klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

2018 inkom 40 enskildas klagomål (föregående år 108). 10 av dessa rörde primärvården. 11 
ärenden rörde fördröjd utredning och diagnos och 16 ärenden fördröjd, felaktig behandling 
eller komplikationer. Flera ärenden rör framför allt bemötande och bristande information. 
Den kraftiga minskningen av ärenden var förväntad och berodde på den ändrade 
lagstiftningen avseende klagomålshantering. 

IVOs beslut skickas av Patientsäkerhetsenheten till berörd verksamhetschef som ska 
informera personal. Verksamhetschefen ska också ta ställning till hur händelsen kan 
användas i lärande syfte och bidra till ökad patientsäkerhet. 

Händelser och vårdskador 

Samlad analys  

Vid en samlad analys av händelser och vårdskador, enskildas klagomål och lex Maria-
ärenden samt resultat från avvikelserapportering och händelseanalyser framkommer att brist 
på information och tydlig kommunikation samt ansvarsfördelning är vanliga orsaker till att 
vårdskador uppkommer. Detta har uppmärksammats tidigare. Lärdomar som framkommit 
är vikten av strukturerad övervakning – NEWS ska användas inom alla kliniska 
verksamheter, klar och tydlig kommunikation, gärna stödd på SBAR och ett öppet och 
tillåtande samtalsklimat. Information vid utskrivning/överremittering ska ske enligt 
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gällande rutiner. Anhöriga bör informeras/involveras om möjligt. Gemensam klinisk 
bedömning av flera specialister bör ske i komplicerade situationer. Teamträning och 
samverkansmöten mellan kliniker ska hållas regelbundet . 

Anmälan enligt lex Maria 

Landstinget Sörmland har till IVO inkommit med 22 (varav 2 suicid) lex Maria-
anmälningar 2018 (35 varav 13 suicid år 2017). Efter författningsändringen som trädde i 
kraft 1 september 2017 ska suiciden inte anmälas som tidigare vilket förklarar minskningen 
av antalet ärenden. 

IVOs beslut skickas av Patientsäkerhetsenheten till berörd verksamhetschef som ska 
informera patienten/närstående och personal samt delge berörda kopia av beslutet. 
Verksamhetschefen ska också ta ställning till hur händelsen kan användas i lärande syfte 
och bidra till ökad patientsäkerhet. 

Sju anmälningar rörde fördröjd diagnos och 7 felaktig behandling eller oönskat resultat. I 
två av anmälningarna gjordes en händelseanalys av Patientsäkerhetsenheten. 

Händelseanalys 

Patientsäkerhetsenheten genomförde under 2018 tre händelseanalyser, vilket är färre än året 
innan. Analyserna handlade om vårdprocess, samordning och diagnostik. 

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) 

Patientförsäkringsärendena utreds och handläggs helt av verksamheterna och någon central 
analys är därför inte möjlig. 

Anm år Skadeår Totalt Ersatta Ej ersatta Ej klara 

2014 1964-2014 481 190 291 0 

2015 1973-2015 483 198 285 0 

2016 1980-2016 455 178 269 8 

2017 1990-2017 541 212 313 16 

2018 1997-2018 566 125 165 276 

  

Riskanalys 

Patientsäkerhetsenheten genomförde 13 riskanalyser på övergripande nivå under 2018. De 
områden som analyserades var framför allt ombyggnation, förändrade arbetssätt och 
omorganisation. Inom landstinget Sörmland finns en stark medvetenhet om värdet av 
riskanalyser vid till exempel förändring av verksamhet/arbetssätt och omorganisation, 
vilket också visar sig i antalet analyser som berör dessa områden. 
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Mål och strategier för kommande år 

Landstinget Sörmland har blivit Region Sörmland från och med 1 januari 2019. 

Vision 

En säker vård till nytta för patienten och samhället. 

Visionen beskriver en vård som kännetecknas av en patientsäkerhetskultur där vårdskador 
förhindras genom en aktivt riskförebyggande verksamhet. 

Åtagande: Hälso- och sjukvårdens verksamhet ska bedrivas med god säkerhet.  

Hälso- och sjukvårdens mål är direkt kopplade till den nationella patientsäkerhetsstrategin 
som den beskrevs av SKL 2015: Tillsammans kan vi förebygga vårdskadorna! 

Patientsäkerhetsenhetens uppdrag och utmaningar 

Det övergripande målet med den nationella strategin är att antalet vårdskador ska ha 
minskat till noll. Till visionen om en säker vård till nytta för patienten samt till det 
övergripande målet formuleras de gemensamma nationella målsättningarna som att: 

 Förebygga allvarliga vårdskador 
 Förebygga vårdrelaterade infektioner 
 Förebygga trycksår 

För att uppnå detta skall vi bland annat: 

 Fortsätta mäta skador i vården månatligen både på sjukhus- och kliniknivå genom 
att använda metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). 

 Fortsätta mätningarna av överbeläggningar och mata in dessa i SKLs databas 
 Fortsätta mätning av patientsäkerhetskulturen 
 Säkerställa att KTC aktivt påverkar gemensam utbildning och därigenom ökar 

medarbetarnas trygghet och kliniska kompetens. 
 Fortsätta att arbeta aktivt med att minska antalet sjukvårdsförvärvade trycksår. 

Enheten har fem långsiktiga delmål för det fortsatta arbetet: 

 God patientsäkerhetskultur i vården 
 Patienten är delaktig i sin vård och behandling 
 Färre allvarliga och frekventa vårdskador 
 Rätt kompetens vid rätt tillfälle 
 Ökad kunskap om effektiva insatser 

Regionens och Hälso- och sjukvårdens mål inom patientsäkerhetsområdet 2019 

Vårdrelaterade infektioner drabbar ungefär var tionde patient som vårdas inom somatisk 
slutenvård. Allvarlighetsgraden varierar från lindrig till livshotande. Hälso- och sjukvården 
i Sörmland har vårdrelaterade infektioner som en uppföljningsindikator med målsättningen 
att andelen infektioner kontinuerligt ska minska under planperioden. På områden som 
följsamhet till basala hygien- och klädregler och trycksår finns förbättringsmöjligheter för 
att nå satta måltal. 

Följande styrtal och måltal är bestämda: 
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 andel vårdrelaterade infektioner ska minska, måltal < 6 % 
 andel patienter med sjukvårdsförvärvade trycksår ska halveras vart år fram till 2020, 

mål 2019 <8,5 % 

Styrkort för verksamhetsområde Hälso- och sjukvård 2019 

Hälso- och sjukvården i regionen arbetar med att införa ett samlat ledningssystem för 
kvalitet, som ska ge en ökad tydlighet när det gäller ansvar på alla nivåer, dokumenterade 
rutiner för kvalitetsområden samt systematisk egenkontroll, uppföljning och återföring av 
resultat. 

Följande indikatorer och målvärden uppsatta för perspektiven ”Medborgare”, 

”Verksamhet” och "Resurs" berör direkt eller indirekt arbetet inom 

patientsäkerhetsområdet: 

 Andel invånare som har registrerade konton i 1177 vårdguiden 60 % 
 Andel patienter som känner sig delaktiga i beslut beträffande sin vård/behandling 

enligt NPE, målvärde 85 % 
 Beläggningsgrad (vuxen somatik) skall vara högst 90 % 
 Andel utskrivna patienter från slutenvården som fått Läkemedelsberättelse, mål 

>50% 
 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler skall vara 100 % 
 Andel besvarade telefonsamtal samma dag skall vara minst 90 % 
 Andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare för första besöket inom 

planerad specialiserad vård skall vara minst 90 % 
 Andel patienter som, efter beslut om behandling, har väntat 90 dagar eller kortare 

inom specialiserad vård skall vara minst 80 % 
 Andel patienter som lämnar somatisk akutmottagning inom fyra timmar skall vara 

minst 80 % 
 Andel patienter som lämnar somatisk akutmottagning inom åtta timmar skall vara 

minst 95 % 
 Antal utskrivningsklara patienter, dagar i snitt per månad, mål ej satt 
 Andel förskrivare som genomfört webbutbildning "Läkemedel och miljö" skall vara 

minst 20 % 
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