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1 Sammanfattning 

Mål 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) prioriterade mål och strategier 

beskrivs i sjukhusets verksamhetsplan. De övergripande målen är liksom 

tidigare en akutsjukvård i toppklass, skapa värde för patienten samt att vara 

landets ledande universitetssjukhus. 

En separat aktivitetsplan för patientsäkerhetsarbetet har samma 

fokusområden som den regionala patientsäkerhetsplanen och följer också 

SUs övergripande mål: 

• Vårdrelaterade infektioner 

• Trycksår 

• Fall 

• Läkemedelsrelaterade skador 

• Antibiotikaresistens 

• Undernäring 

Därutöver har målen varit en förbättrad hantering av överbeläggningar och 

utlokalisering samt av medicintekniska produkter, MTP 

Det primära syftet med allt patientsäkerhetsarbete är att förebygga och 

förhindra vårdskador. Ambitionen är att fortsätta arbeta systematiskt med 

strävan att utveckla en säkerhetskultur som innefattar att en hög 

riskmedvetenhet ingår i det dagliga arbetet. 

För patienten ska vård och behandling vara trygg och säker. Patienterna ska 

få den vård de är i behov av i rätt tid, ska få ett gott bemötande och få vara 

delaktiga i sin vård. 

En god och ständigt förbättrad medicinsk kvalitet är huvudmålet för 

samtliga verksamheter. Detta kan ske genom att skapa förutsättningar för 

medarbetare att arbeta med forskning och verksamhetsutveckling, men 

kräver också patientdelaktighet, en lärande patientsäkerhetskultur och ett 

kontinuerligt patientsäkerhetsarbete. 

Ett ökat värde för patienterna uppnås genom att kontinuerligt följa resultat 

av att vården utförs på ett säkert sätt och att undvikbara vårdskador 

systematiskt identifieras och minimeras. 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits 

Under året har hanteringen av covidpandemin varit allt överskuggande. 

Vårdprocesser har ställts om, samordning har skett mellan verksamheter och 

förvaltningar för att kunna erbjuda såväl covid-19 patienter som andra 

patienter en säker vård. Behovet av att kunna möta patienter utan 

smittspridningsrisk har inneburit en kraftig ökning av antalet digitala 

vårdmöten, vilket i sin tur inneburit att en mer strukturerad samverkan med 

patienter och närstående vuxit fram. Det ses också i samband med att 

besöksrestriktioner införts för närstående. 

Trots pandemins påfrestningar har kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

fortsatt att bedrivas systematiskt. Arbetet sker enligt SUs ledningssystem 

och följer sjukhusets verksamhetsplan. För flertalet fokusområden finns 
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sjukhusövergripande kompetensgrupper vilka ansvarar för rutiner, tar fram 

sjukhusövergripande aktiviteter samt följer och redovisar utfallet i uppsatta 

mätetal. 

Patientsäkerhetsronder har delvis förskjutits men genomförts för flertalet 

verksamheter och sker enligt gemensam modell på inbjudan av områdeschef 

med deltagande av chefläkare, utvecklingschef och 

verksamhetsrepresentanter. 

De viktigaste resultaten som uppnåtts 

För de prioriterade områden har målen delvis uppnåtts, men framför allt ses 

en förbättringstrend inom samtliga områden: 

Vårdrelaterade infektioner visar trots pågående pandemi en gradvis 

förbättring även om måltalet inte helt uppfyllts. 

Sedan alla registreringar av trycksårsförekomst vid in- och utskrivning 

bildar underlag för mätbara vårdtillfällen har andelen mätbara vårdtillfällen 

stigit markant utan att uppkomna trycksår under vårdtiden har överstigit det 

regionala målvärdet om 3% 

Riskbedömningar avseende undernäring har totalt ökat något jämfört med 

föregående år, men tecken sågs till kraftigare ökning vilken dock gick ner i 

samband med pandemins påverkan. 

Andel fallriskvärderingar utförda för patienter 65 år och äldre har ökat från 

knappt 40% i januari 2019 till 56% i februari 2020 och sedan legat relativt 

konstant i samband med pandemin under resterande 2020. Andelen behöver 

ökas ytterligare. 

Antalet fallhändelserapporter per månad ligger i stort sett oförändrat, men 

den kommande nya fallindikatorn bedöms vara ett säkrare mått. 

Andelen patienter som lämnar slutenvården på sjukhuset med en vård- och 

läkemedelsberättelse ökar och var under december 2020 uppe i 56%. 

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre patienter har tidigare 

minskat avsevärt och under 2020 har andelen olämpliga läkemedel till 

patienter 75 år och äldre fortsatt legat stabilt under 1% 

Andel patienter med samhällsförvärvad pneumonin som fått förstahandsval 

antibiotika, pcG el pcV, var 26 % för SU under 2020, vilket är en 

försämring från föregående år (29%) och långt under det uppsatta målet 

Andel patienter med afebril UVI som fått kinoloner (ciprofloxacin) som 

initial antibiotika har under legat oförändrat jämfört med 2019 på 13%. 

Dock uppnås inte måltalet som sänkts till 10 % för 2020 (från 12% för 

2019) 

Antibiotikaronder genomförs inom flera verksamheter, men har under 

pandemin delvis fått skjutas upp. 

En blick framåt 

Vi hoppas att Covid-19 pandemin, när vaccinationerna når alltfler i 

befolkningen, skall avta under 2021. Vi har lärt oss mycket om samverkan 

och patientsäkerhetsarbete under pandemin som vi skall ta med oss. Högt i 

tak och öppenhet för patientsäkerhetsdialoger i alla sammanhang skall skapa 
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en allt bättre patientsäkerhetskultur. Fortsatta patientsäkerhetsronder har 

högsta prioritet. 

Vi strävar vidare med alla våra patientsäkerhetsindikatorer 

• Vårdrelaterade infektioner 

• Trycksår 

• Fall 

• Läkemedelsrelaterade skador 

• Antibiotikaresistens 

• Undernäring 

och vill under 2021 fortsatt fokusera framför allt på trycksår samt 

vårdrelaterade infektioner. 

En lyhördhet för etisk stress hos medarbetare och chefer med erbjudande om 

efterföljande reflektionssamtal och stöd är också en viktig punkt för 2021. 
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2 Struktur 

2.1 Övergripande mål och strategier 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt enligt 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) ledningssystem och följer regional 

patientsäkerhetsplan och sjukhusets verksamhetsplan. Där ingår prioriterade 

fokusområden enligt Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan. 

Sjukhusets övergripande mål är liksom tidigare en akutsjukvård i toppklass, 

att skapa värde för patienten samt att vara landets ledande 

universitetssjukhus. 

Ett ökat värde för patienterna uppnås genom att kontinuerligt följa resultat 

av att vården utförs på ett säkert sätt och att undvikbara vårdskador 

systematiskt identifieras och minimeras. Genom att skapa en god 

patientsäkerhetskultur, där chefer och medarbetare är delaktiga, kan detta 

möjliggöras. 

Det strategiska patientsäkerhetsarbetet bedrivs både sjukhusgemensamt, på 

områdesnivå och verksamhetsnivå utifrån kvalitetsbarometern, 

handlingsplaner, patientsäkerhetskulturmätning och patientenkäter. 

SU använder Vårdhandboken som övergripande medicinskt styrdokument 

och arbetar efter SKR:s åtgärdspaket. 

SU arbetar för: 

- en aktiv avvikelsehantering 

- genomföra patientsäkerhetsronder en gång per år i alla verksamheter 

- uppföljning av aktiviteter i Kvalitetsbarometern 

- stödja chefer i arbetet med ständiga förbättringar 

SU bidrar aktivt till den regionala omställningen med kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling för en lärande organisation. Vi utvecklar och 

använder digitala vårdtjänster och verktyg i interaktion med patient. 

För regionens övergripande mål i Patientsäkerhetsplan 2020 har 

handlingsplan upprättats. Kontinuerlig uppföljning sker i funktionsgrupp för 

kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, FKP. 

Fokusområden i sjukhusets aktivitetsplan för patientsäkerhet har varit 

• Vårdrelaterade infektioner 

• Trycksår 

• Fall 

• Läkemedelsrelaterade skador 

• Antibiotikaresistens 

• Undernäring 

Övriga insatsområden har varit 

• Överbeläggning och utlokalisering 

• Medicintekniska produkter, MTP 

Övergripande planerade aktiviteter för att stärka patientsäkerheten 

• Fortsatt arbete med dimensionering av vårdplatser relaterat till vård-

behovet 
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• Utveckla ett digitalt arbetssätt och implementera tjänster och verktyg 

inom 1177, vårdguidens e-tjänster 

• Implementera digitala vårdmöten i verksamheten 

• Samordna arbetet mot vårdrelaterade infektioner (Strama, 

vårdhygien, m.fl.) 

• Samordna fall-, undernäring– och trycksårsarbete i patientmötet 

• Arbete med införande av framtidens vårdinformationsmiljö 

• Ökad patientdelaktigheten bland annat genom - ”Din säkerhet på 

sjukhus” 

• Personcentrerat arbetssätt - Digitala vårdtjänster 

• Egenkontroll via Kvalitetsbarometern 

• Årliga patientsäkerhetsronder 

• Strukturerat följa medicinska kvalitetsmått 

• Utbildning i patientsäkerhet och kvalitetsutveckling inklusive aktiv 

avvikelsehantering för chefer 

Risker för vårdskador identifieras och hanteras genom rapportering av 

avvikelser i MedControl Pro, anmälningar enligt lex Maria, enskilda 

klagomål från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporter från 

Patientnämnden, revisionsrapporter, kvalitetsregister, 

punktprevalensmätningar, strukturerad journalgranskning, händelse- och 

riskanalyser samt patientsäkerhetsronder. Dessa bildar underlag till 

handlingsplaner och verksamhetsutveckling. 

Synpunkter från patienter och närstående kommer direkt till verksamheterna 

men också från IVO, via Patientnämnden, linjechefer, medarbetare, 

patientföreningar, i patientdialoger, genom att klagomål lämnas via SUs 

hemsida och i Mina vårdkontakter samt via resultat från olika typer av 

patientenkäter. Alla typer av klagomål registreras i MedControl Pro, 

utvärderas systematiskt och ligger till grund för patientsäkerhetsarbetet. 

I syfte att förhindra och eliminera smittspridning har primärt fokus under 

våren varit att organisera och säkerställa vården enligt de särskilda krav som 

ställts till följd av covid-19. Strävan har varit att bibehålla en hög 

patientsäkerhet genom att medveten om och minimera risker med 

tillgängliga resurser och att prioritera utifrån varje patients behov. I stort sett 

har sjukhuset lyckats arbeta enligt lagd patientsäkerhetsplan. 

2.2 Organisation och ansvar 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fastställer sjukhusets 

verksamhetsplan. 

I verksamhetsplanen och internkontrollplanen anges långsiktiga mål och 

strategier bland annat rörande patientsäkerhet. Därutöver fastställs en 

separat aktivitetsplan för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 

Förste chefläkare är alltid närvarande vid styrelsens sammanträden. Det 

finns vid varje möte en punkt för patientsäkerhet och avvikelser, där 

chefläkare är fördragande. I månadsrapporterna till styrelsen berörs frågor 

om patientsäkerhet, så som tillgänglighet och vårdskador. I samband med 

delårsbokslut och årsredovisningar görs fördjupade uppföljningar bland 
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annat avseende patientsäkerhetsfrågor. 

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet åligger respektive verksamhetschef 

enligt gällande författning. 

Sjukhusledningen 

Sjukhusets ledningsgrupp, där förste chefläkare ingår, leder 

patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhet är en stående punkt på 

ledningsgruppens möten med chefläkare som föredragande. Även 

kvalitetsutveckling finns med som särskild punkt vid flertalet av 

ledningsgruppens möten. 

Förste chefläkarens stab 

Chefläkarna, verksamhetschef för verksamhet Läkemedel, samt enhetschef 

för Kvalitetsstrategiska avdelningen, KSA, är direkt underställda förste 

chefläkare. 

Övergripande funktionsgrupp för kvalitetsutveckling och 

patientsäkerhet 

I funktionsgruppen för Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, FKP, är 

förste chefläkare ordförande. I funktionsgruppen ingår utvecklingscheferna 

från vardera av sjukhuset sex områden, utvecklingschef från 

kvalitetsstrategiska avdelningen, chefläkare samt verksamhetschef 

läkemedel. Vid behov adjungeras andra kompetenser. 

Ordförande, förste chefläkare, ansvarar för att gruppens arbete är förankrat i 

sjukhusledningen. Förste chefläkare har tilldelats särskilt ansvar och 

befogenhet att besluta på sjukhusdirektörens uppdrag inom gruppens 

ansvarsområde. 

Uppdraget för FKP samt kvalitetsorganisationens struktur och arbetsformer 

finns reglerat i verkställighetsbeslut SU 2U19-04356. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsgrupper på områdesnivå 

Inom varje område finns en utvecklingschef direkt underställd 

områdeschefen. Utvecklingschef ska vara underställd områdeschef och ingå 

i områdets ledningsgrupp. Utvecklingschefer samlar verksamhetsutvecklare 

från områdets verksamhetsområden för att genomföra de beslut som berör 

kvalitets- och patientsäkerhet, samt planering av punktprevalensmätningar, 

enkäter med mera. Denna grupp benämns områdets grupp för kvalitet och 

patientsäkerhet, OKP. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsgrupper på verksamhetsnivå 

Inom varje verksamhetsområden finns en verksamhetsutvecklare som stöd i 

patientsäkerhetsarbetet. Verksamhetsutvecklaren ska vara underställd 

verksamhetschef eller utvecklingschef och ska ingå i verksamhetens 

ledningsgrupp 

Inom varje verksamhet ska det finnas en grupp för arbetet med kvalitet och 

patientsäkerhet, verksamhetens grupp för kvalitet och patientsäkerhet, VKP. 

Inom varje enhet ska det finnas medarbetare med uppdraget kvalitets- och 

patientsäkerhetsombud, KPO, dessa deltar i verksamhetens grupp för 

kvalitet och patientsäkerhet. 

Organisation och funktion 
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Chefläkare 

Inom sjukhuset finns, förutom förste chefläkare, fem chefläkare, varav två 

på heltid. Chefläkarnas funktion är att vara rådgivande och stödjande till 

ledningen och verksamheterna i frågor som rör patientsäkerhet och kvalitet. 

Chefläkarna arbetar med att ur detta perspektiv granska, analysera och följa 

upp verksamheten, samt komma med förslag, råd och rekommendationer, 

med syfte att förbättra vården. Man deltar i övergripande planerings- och 

utvecklingsarbete och som rådgivare i styrgrupper och kommittéer. 

Chefläkare utgör ett kunskapsstöd till linjen i patientsäkerhets- och 

kvalitetsfrågor samt bidrar också med föreläsningar inom området. 

Tillsammans med sjukhusjurist bistår chefläkare även i medikolegala frågor. 

Chefläkare ansvarar för att sjukhuset gör lex Maria-anmälningar när så är 

befogat, det vill säga vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig 

vårdskada. 

Alla chefläkare har under året varit mycket engagerade i alla olika delar av 

det övergripande arbetet för att hantera covid-pandemin. 

Expeditionen för patientärenden 

Inom Kvalitetsstrategiska avdelningen finns administrativa koordinatorer 

som stöder chefläkarnas arbete med ärendehantering. Arbetet omfattar 

anmälningar enligt lex Maria, övriga avvikelser och enskilda anmälningar 

till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), samt skriftliga klagomål via 

Patientnämnden. Lex Maria-anmälningar och risk- och händelseanalyser 

publiceras på sjukhusets hemsida. Föreslagna åtgärder i risk- och 

händelseanalyser följs upp från Expeditionen för patientärenden. 

Medarbetare från expeditionen för patientärenden träffar, tillsammans med 

chefläkarna, årligen Patientnämnden för patientsäkerhetsförbättrande 

åtgärder utifrån nämndens rapporter och har också kontakt med IVO. 

Kvalitetsstrategiska avdelningen 

Kvalitetsstrategiska avdelningen (KSA) arbetar på uppdrag av SU 

ledningsgrupp via förste chefläkare med sjukhusgemensamma och 

strategiska frågor. Avdelningen har ett nära samarbete med områdenas 

utvecklingschefer och funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet, HR 

och ekonomi. Avdelningen genomför utbildningar, mätningar, analyser och 

uppföljningar. Avdelningen omfattar även Etiskt forum och Hälsofrämjande 

sjukhus. Ett tätt samarbete finns med sjukhusets Analys- och projektenhet. 

Under 2020 har dock arbetsuppgifterna genomförts på andra sätt än tidigare 

och med nya inslag på grund av pandemin. Beskrivs nedan. 
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Riskområdena trycksår-undernäring-fall 

De tre riskområdena trycksår-undernäring-fall har många gemensamma 

nämnare och arbetar tätt gemensamt sedan 2020 med kunskapsunderlag, 

sjukhusövergripande uppföljningar samt utbildningsinsatser. För varje del 

av det specifika riskområdet finns tvärprofessionella arbetsgrupper som 

träffas vid ett antal tillfällen per år med fokus att utveckla och förvalta en 

strategi för systematiskt arbete för förebyggande insatser. Dessa tre områden 

ingår tillsammans med riskområdena läkemedel och vårdrelaterade 

infektioner i en strategigrupp. 

Läkemedel  

Det strategiska läkemedelsarbetet och sjukhusets läkemedelsförsörjning 

utgår från Strategiska Rådet för Läkemedelsfrågor (SRL) samt från 

Verksamhet Läkemedel med målet att alla sjukhusets patienter ska få en 

evidensbaserad och säker läkemedelsbehandling. Verksamhetschefen leder 

sjukhusets SRL i enlighet med dess årliga verksamhetsplan. I rådet ingår 

chefläkare, funktionsansvariga läkare från varje område, apotekare, klinisk 

farmakolog och en ekonom. Funktionsansvariga läkare leder i sin tur 

läkemedelsgrupper på varje område och samarbetar med funktionsansvariga 

läkare med ansvar för läkemedelsfrågor på verksamhetsområdesnivå. 

Verksamhetschefen för Verksamhet läkemedel deltar i funktionsgruppen för 

kvalitetsutveckling och patientsäkerhet för att belysa förbättringsområden 

och patientsäkerhetsaspekter avseende läkemedelsbehandlingar. Sedan ett 

par år hålls regelbundna möten mellan VC och enhetschefer inom VO 

läkemedel och alla chefläkare. 

Vårdhygien 

Vårdhygien har i uppdrag att tillsammans med vårdgivare förebygga 

uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och 

personal samt att förhindra smittspridning. Vårdhygien ansvarar på SU för 

sammanställning och analyser av mätning av vårdrelaterade infektioner via 

Infektionsverktyget. En chefläkare arbetar tillsammans med vårdhygien. 

Antibiotikaresistens 

SU-Strama har i uppdrag att verka mot antibiotikaresistens, övervaka 

förskrivnings- och resistensdata samt medverka till att bra 

behandlingsriktlinjer finns, blir kända och följs. SU-Strama leds av en 

överläkare från verksamhet infektion, med deltagare från områden samt 

chefläkare. Analys av antibiotikaförbrukning och resistensläge ligger till 

grund för riktade satsningar inom olika verksamhetsområden. SU-Strama 

arbetar även med utbildning i och statistikuttag från Infektionsverktyget. 

Överbeläggningar och utlokalisering 

En övergripande vårdplatsgrupp arbetar med planering av vårdplatstillgång 

på sjukhusdirektörens uppdrag. I SU rutin Vårdplatshantering beskrivs 

ansvaret för beläggning av vårdplatser såväl dagtid som jourtid. 

När covidsituationen blev tydlig under tidig vår inrättades omgående en 

funktion med särskilt uppdrag att koordinera slutenvårdsresurs, 

inkluderande vårdplatser, samt även vardera en funktion för utöver IVA 

resurs och operationsresurs. Dessa var initialt underställda gemensam 

särskild sjukhusledning och senare direkt under sjukhusledningen som en 
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del i pandemigruppen som har till uppgift att överblicka och samordna 

sjukhusets operativa arbete under coronahändelsen. 

2.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Samverkan såväl mellan sjukhusets verksamheter, med andra förvaltningar, 

med primärvård och kommunala instanser samt i olika regionala fora har 

sedan tidigare varit viktigt i patientsäkerhetsarbetet. Arbetet med att se 

slutenvårdsplatser som en sjukhusgemensam resurs för att varje patient ska 

få vård efter behov hade föregående år utvecklats betydligt. 

Under 2020 har sjukhusets verksamheter och medarbetare visat stor förmåga 

att ställa om hela sjukvården inte minst genom samverkan. Omställningen 

från ordinarie verksamhet till att hantera epidemin gick snabbt under våren 

och arbetet präglades av samarbetsvilja för att allt skulle fungera så smidigt 

som möjligt och samarbetet har också främjat patientsäkerhetsarbetet. 

Nya samarbetsformer har upprättats såväl mellan verksamheter och enheter 

som övergripande inom sjukhuset och inom regionen. Inrättande av 

gemensam IVA resurs, slutenvårdsresurs samt operationsresurs med 

uppdrag att samordna viktiga funktioner under våren har också starkt 

bidragit till att den ansträngda situationen kunnat hanteras tämligen väl. 

Fortsatt uppdrag till dessa funktioner, ett långsiktigt uppdrag för en 

gemensam pandemigrupp samt ledningens aktiva del har också bidragit till 

en god samverkan och samordning under året samt gett en stabil grund för 

hantering av höstens bekymmersamma smittspridningsutveckling. 

Inom många områden har den regionala samverkan varit en förutsättning för 

att ge rätt och jämlik vård på rätt vårdnivå, där samverkan om IVA-platser 

varit intensiv, bland annat har patienter flyttats för en bättre fördelning 

mellan sjukhusen. Annan regional samverkan har skett bland annat rörande 

rutiner, provtagning, medicinsk teknik, tillgång till skyddsutrustning och 

annat förbrukningsmaterial. 

Mobila team har utvecklats ytterligare och bidrar också till att överbrygga 

övergången till primärvård. Exempelvis finns flera mobila team med 

internmedicinsk och geriatrisk kompetens; Östra har normalt 3 sådana team 

men har ökat med ytterligare ett för att stötta under covidperioden, Mölndal 

har två och två team finns utgående från Sahlgrenska. Teamen arbetar 

framför allt dagtid, men utökad service har getts under andra tider på dygnet 

och under helgdagar i samband med pandemin. Dessutom finns 8-10 mobila 

team inom psykiatrisk öppenvård. Flera nya initiativ har tillkommit tex 

inom barncancervården finns team som gör hembesök, inom kärlkirurgi har 

mobila teman kunnat göra primära bedömningar i hemmet. 

Ambulanssjukvården har haft extra bilar med bland annat akutvårdsläkare 

för att göra insatser för patienter i hemmet och på boenden. 

Dessutom finns flera mobila team inom sjukhuset, tex MIG, mobil 

intensivvårdsgrupp 

Regional samverkan i patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor sker också via 

regionens funktionsgrupp för utvecklingschefer, funktionsgrupp för 

chefläkare med återföring till SU:s interna funktionsgrupp samt nätverket 

för kvalitet och patientsäkerhet. Sedan 2019 finns även en regional grupp för 
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omvårdnad och patientsäkerhet där förvaltningarnas chefsjuksköterskor eller 

motsvarande befattningar deltar. Flera samverkansfrågor, inte minst om 

pandemin, har hanterats i dessa grupper. 

SU deltar aktivt i arbetet med regionala riktlinjer och i arbetet med 

införande av den nya kvalitetsorganisationen, men också i samverkan 

gällande kvalitetsregister. Därutöver finns representation i alla regionala 

samverkansprocesser för en bättre vård, så som framtidens 

vårdinformationssystem FVM, koncentration av vård, arbete med den nära 

vården, digitalisering samt arbete med cancerprocesser med stöd av 

Regionalt cancercentrum. 

2.4 Patienters och närståendes delaktighet 

Patientens delaktighet är väsentlig för en god och säker vård. Synpunkter på 

vårdens utformning är en betydelsefull del av sjukhusets systematiska 

kvalitetsarbete. 

Arbetet med personcentrerat arbetssätt fortsätter enligt plan och bedrivs 

sedan årsskiftet 2019-2020 i ordinarie linjeorganisation. 

Patienter och närstående erbjuds alltid möjlighet att medverka i utredningen 

av allvarliga händelser i vården. 

I takt med att det skett en dramatisk ökning av digitala vårdmöten och andra 

digitala mötesformer, har behovet av att strukturera kontakten med patienter 

och närstående blivit uppenbart. Det har snarast främjat delaktigheten och 

bidragit till utvecklingen av patientmöten. Bland annat har neurosjukvården 

skickat en enkät till patienter i syfte att ta reda på hur digitala vårdmöten 

stället förfysiska möten upplevs i. Verksamheten fick hög svarsfrekvens och 

mycketgoda resultat. 

Patientenkäter används på många enheter, de berör bland annat bemötande, 

patientnöjdheten och information inom vården. 

Trots pandemin har arbetet med aktivt deltagande av patienter och 

närstående i vårdens utvecklingsarbete fortsatt, dock med mer digitala 

mötesformer. Många verksamheter har haft patienter med vid i 

utvecklingsdagar samt samverkar med olika brukar- och patientråd via 

digitala medier. 

Exempel på utvecklingsarbeten är ökad hemmonitorering av olika slag, 

familjeronder inom barnsjukvården, aktivare egenvård postoperativt eller i 

samband med cytostatika i hemmet samt checklista till patient inför 

utskrivning för ökad delaktighet i utskrivningsprocessen. Inom psykiatrin 

finns anställda Peer Support vilka fungerar som kamratstödjare och 

stödpersoner på enheterna. Inom dialysverksamheten ges en 

säkerhetsutbildning till de patienter som har hem- eller självdialys. 

Återbesök erbjudits för patienter efter IVA vård, vilket varit särskilt 

angeläget efter långvarig covid-sjukdom. Närståendesamtal när anhörig 

avlidit har varit nödvändigt, särskilt i tider med besöksrestriktioner. 

Närståendegrupper och särskild resurs för anhörigstöd för covid-IVA vård 

är andra exempel. Kommunikation (exempelvis trepartssamtal) via iPad har 

erbjudits inneliggande patienter. 

Informationsbladet "Din säkerhet på sjukhus" har fortsatt använts i vården 
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för att göra det möjligt för patienten att bli mer delaktig i sin egen vård och 

behandling, och på så sätt öka patientsäkerheten. 

De årliga kvalitetsdagarna som brukar ha ett utpräglat patientfokus fick 

ställas in. Även det digitala kvalitetsseminarium som istället planerades fick 

omvandlas. Sjukhuset har dock arbetat med digitala berättelser av patienter 

och närstående som återfinns på hemsida, den nyinrättade Sahlgrenska liv, 

och via olika sociala media, för att spegla patientupplevelser under 

covidpandemin. 

Genom den väl utvecklade hanteringen av klagomål och synpunkter bidrar 

patienter och närstående med information som är väsentlig för den 

kontinuerliga utvecklingen av patientsäkerheten i verksamheterna. 

Ett stort arbete har under året gjorts för att säkerställa att det gemensamma 

basutbudet i 1177 Vårdguidens e-tjänster nu finns tillgängligt för patienterna 

inom samtliga relevanta verksamheter. Ett möjliggörande för att ta emot 

patientklagomål via 1177 startades under 2020. Arbete pågår. 

Arbetet med att skapa ett övergripande Patientforum konkretiserades under 

hösten. Syftet med Patientforum är att öka dialogen mellan 

patientrepresentanter och sjukhusets ledning på en övergripande nivå. Målet 

är att i större utsträckning ta del av patienters idéer och önskemål kring hur 

vården kan utvecklas och förbättras och att inhämta patienters intressen när 

strategiska beslut fattas. Ett första möte med patientföreträdare och 

ledningsgrupp skedde i digital form under hösten och rekrytering av fler 

deltagare i Patientforum pågår. 

2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet 

Samtliga medarbetare ska rapportera alla vårdskador eller risker för 

vårdskador i avvikelsehanteringssystemet MedControl Pro. Detta får 

nyanställda information om vid den obligatoriska introduktionsutbildningen. 

Information ges även regelbundet vid APT, medarbetarsamtal, i 

ledningsgrupper och på chefsmöten. Även klagomål och synpunkter som tas 

emot av hälso- och sjukvårdspersonalen från patienter och närstående utgör 

avvikelser som ska rapporteras. 

Inom laboratorieverksamheter rapporteras verksamhetsinterna avvikelser i 

deras dokumenthanteringssystem RMT+. Övriga avvikelser rapporteras i 

MedControl Pro. 

Alla avvikelser ska utredas, analyseras och återkopplas inom berörda 

enheter och utgör underlag för förbättringsarbete. Hur verksamheterna 

arbetar med avvikelser efterfrågas t.ex. vid årliga patientsäkerhetsronder 

med områdeschef, utvecklingschef och chefsläkare. 

Flera verksamheter arbetar strukturerat med morbiditets- och 

mortalitetsronder i syfte att lära sig av komplikationer och missöden. Dialog 

om detta förs bland annat vid patientsäkerhetsronderna. 

Återkommande görs sammanställning och analys av rapporterna på sjukhus, 

områdes- och verksamhetsnivå. Återföring sker bland annat på APT, vid 

kvalitets- och patientsäkerhetsronder samt via intranätet. 
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Allvarliga avvikelser identifieras av den som handlägger avvikelsen eller 

närmaste chef, som i förekommande fall lyfter frågan om fortsatt hantering 

av ärendet till chef alternativt chefläkare. 

Några större verksamhetsövergripande lärandeseminarier har inte hållits 

under året, men händelser redovisas i respektive verksamhet. 

2.6 Klagomål och synpunkter 

Synpunkter inkommer till verksamheterna direkt från patient eller 

närstående vid individuellt möte eller i samtal med linjechef, medarbetare 

eller klagomålshanterare eller i brev eller e-post till linjechef, vid kontakt 

med patientföreningar, i patientdialog typ café i entré, genom att lämna 

klagomål via SU:s hemsida, Mina vårdkontakter samt 1177. 

Klagomål kan också komma via patientnämnd eller via individuella 

klagomål från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Synpunkter och klagomål ska, på samma sätt som andra avvikelser, 

analyseras i verksamheterna och tas upp till diskussion i medarbetargrupper, 

arbetsplatsträffar och med berörda medarbetare som ett underlag för 

verksamhetsförbättring och är en viktig del i det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet. 

Klagomål utgör ofta, precis som personalrapporterade avvikelser, incitament 

till fördjupade utredningar där de kan leda till anmälningar enligt lex Maria 

och som får stor betydelse för att stärka patientsäkerheten. 

Klagomål som framförs till medarbetare och till verksamheternas 

klagomålshanterare skall registreras i avvikelsesystemet MedControl PRO. 

Detta ingår i personalens rapporteringsskyldighet. 

Skriftliga ärenden från patientnämnd inkommer till Expeditionen för 

patentärenden, där de registreras i MedControl Pro och skickas till 

respektive verksamhet. Chefläkare har då möjlighet att stötta 

verksamheterna och även få kopia på svar och eventuell utredning. 

Klagomål via IVO hanteras på samma sätt som klagomålen via 

patientnämnderna och där chefläkare alltid gör en granskning av yttranden 

från verksamhetschefen innan de skickas till IVO. I förslag på beslut där 

IVO framför kritik görs en särskild granskning av chefläkare att berörda 

verksamheter vidtar de åtgärder som kritiken föranleder. 

En omfattande revidering av sjukhusets rutin för klagomålshantering har 

gjorts under året. Bland annat har beslut fattats att alla enheter ska erbjuda 

möjlighet att ge synpunkter via 1177, Mina vårdkontakter senast första 

kvartalet 2021. 

  

2.7 Egenkontroll 

Arbetet har drivits enligt aktivitetsplanen för kvalitetsutveckling- och 

patientsäkerhet, vilken har samma fokusområden som den regionala 

patientsäkerhetsplanen. Planen innehåller dessutom några sjukhusinterna 

aktiviteter, se mål och strategier. I uppdraget för funktionsgruppen för 

kvalitetsutveckling och patientsäkerhet ingår att kontinuerligt följa 
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utvecklingen och vid behov initiera åtgärder såväl preventivt som i 

korrigerande syfte. Samtliga mål och mätetal rapporteras och följs upp 

under året. 

Patientsäkerhetsfrågor är en stående punkt på styrelsens och 

sjukhusledningens möten samt på samtliga områdes- och 

verksamhetsledningsmöten. Chefläkarna rapporterar regelbundet kring alla 

delar av patientsäkerhetsarbetet i sjukhusets ledningsgrupp och till 

sjukhusstyrelsen samt informerar i central samverkan. 

I månads-, delårs- och årsrapporter ingår uppföljning av 

patientsäkerhetsaktiviteter liksom vid controlling av sjukhusets områden och 

verksamhetsområden. 

Tvärprofessionella övergripande grupper finns för arbete inom de 

prioriterade områdena. 

Patientsäkerhetsronder genomförs årligen på verksamhetsnivå med 

områdeschef, utvecklingschef och chefläkare. Med viss tidsmässig 

förskjutning har flertalet genomförts under året trots pandemin. 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska registreras inom 

samtliga verksamheter i patientnära arbete och resultaten följs upp i 

delårsrapportering och controlling. 

En ny applikation för inrapportering av följsamheten har tagits fram under 

året, gemensamt av SU och NU-sjukvården samt VGR-IT som alla 

förvaltningar kan använda för att rapportera på samma sätt. 

Kvalitetsbarometern 

Kvalitetsbarometern är ett ledningsverktyg för egenkontroll med 

kontinuerlig uppföljning och ingår i delårs- och årsberättelser. Resultatet 

följs och redovisas på sjukhusnivå, vid patientsäkerhetsronder och på 

verksamhetsnivå. Barometern innehåller ett antal processmått. 

Hur väl man når upp till varje mål mäts genom egenbedömning markerad 

med rött, gult och grönt. För att nå målet och bli grönmärkt ska arbetet 

bedrivas på ett systematiskt sätt och resultat och utvecklingsarbetet ska 

kunna beskrivas. Resultaten presenteras i en färgmatris och det är enkelt att 

se var brister finns. 

Avvikelserapporter, MedControl Pro 

Registrerade vårdskador och risk för vårdskador, samt patientsynpunkter ska 

tas upp på enhetsnivå för att skapa delaktighet och förbättringsarbete. 

Uppföljning sker på verksamhetsnivå samt sjukhusövergripande. Resultatet 

på sjukhusnivå återförs enligt ovan. 

Lex Maria, enskilda klagomål via IVO, och rapporter från 

Patientnämnden 

Systematisk genomgång görs av chefläkare och utvecklingschefer för 

lärande och möjlighet till sjukhusövergripande åtgärder. Dialog förs i 

verksamheter och vid patientsäkerhetsronder. Resultatet på sjukhusnivå 

återförs enligt ovan. 

Vårdrelaterade infektioner - Infektionsverktyget 

Infektionsverktyget används för att följa utveckling av vårdrelaterade 

infektioner, samt för förbättringsarbete såväl lokalt som 
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sjukhusövergripande. Resultatet på sjukhusnivå återförs enligt ovan. 

Trycksår 

Punktprevalensmätning avseende trycksår genomfördes under våren. 

Resultaten på sjukhusnivå återfördes till sjukhusledning, styrelse och i 

central samverkan; de nedbrutna resultaten återfördes på områdes- och 

verksamhetsnivå. Under 2020 har stort fokus lagts på arbetet med trycksår. 

Månatliga mätningar och uppföljningar har genomförts. 

Undernäring 

Antal genomförda riskbedömningar undernäring följs månadsvis och andel 

patienter med risk för undernäring som fått en plan följs. Sedan kvartal 

4, 2019 redovisas detta kvartalsvis till verksamheterna. 

Fallprevention 

Varje verksamhet får rapporter om vilken följsamhet man har till den 

sjukhusövergripande rutinen om fallriskvärdering, vilket även följs 

övergripande. 

Antibiotikaresistens 

Följsamhet till antibiotikaresistensarbetet registreras och redovisas via SU 

Strama, till verksamheter och övergripande. 

Läkemedel 

Läkemedelsarbetet följs och redovisas via Strategiska rådet för 

läkemedelsfrågor och verksamhet läkemedel. Andel olämpliga läkemedel, 

samt vård och läkemedelsberättelser redovisas sjukhusövergripande. 

Överbeläggningar och utlokaliseringar 

Beläggningsgrad och överbeläggningar följs normalt sett genom 

veckorapporter på sjukhusnivå samt kontinuerligt inom respektive område 

och verksamhet. 

Under covidpandemin har beläggning av covid patienter inom slutenvård 

respektive IVA rapporterats dagligen som underlag till beslut om åtgärder. 

Även situationen inom icke-covidvården har rapporterats vid de dagliga 

mötena som hållits. 

Följsamhet till rutiner 

Egenkontroll av följsamhet till rutiner sker i många verksamheter i form av 

kollegial granskning, stickprovskontroller och ronder. Vid 

laboratorieverksamheterna genomförs regelbundet egenkontroll av analys- 

kompetens och utförandenivå, som regleras i instruktioner i 

kvalitetsmanualer. 

Markörbaserad journalgranskning 

Markörbaserad journalgranskning, MJG, genomförs dels på sjukhusnivå (20 

journaler per månad) för inrapportering till SKR och dels lokalt med riktade 

frågeställningar i majoriteten av verksamheterna. 

Resultaten av granskningar och MJG på sjukhusnivå återförs enligt ovan. 

Förbättringar och åtgärder initieras på samtliga nivåer i förvaltningen, 

spridning av desamma sker via intranätet, ledningsmöten, arbetsplatsträffar, 

APT, och vid olika former av dialogmöten. 

Kvalitetsregister 
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SU deltar i alla VGR:s rekommenderade kvalitetsregister. De flesta 

kvalitetsregistren används för verksamhetsutveckling, upprättande av 

handlingsplaner samt fortlöpande uppdatering för att förbättra utfall. 

Uppföljning sker även vid controlling inom SU och med regionen, samt vid 

delårs- och årsredovisning. 

Patienters och närståendes synpunkter 

Patienters och närståendes synpunkter på vårdens utformning är en 

betydelsefull del av sjukhusets systematiska kvalitetsarbete. Samtliga 

klagomål ska registreras i MedControl Pro. Synpunkter följs i 

verksamheterna och övergripande på samma sätt som andra avvikelser. 

Nedan är ett exempel på egenkontroll, omfattning och källa som används 

sjukhusövergripande och i varierande omfattning i verksamheterna: 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade infektioner 3 gånger per år Infektionsverktyget 

Basala hygienrutiner och 

klädregler 

1 gång per månad BHK rapporteringssystem 

Hygienronder 2 gånger per år Protokoll 

Patientsäkerhetsrond 1 gång per år Protokoll 

Avvikelser 3 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet, 

BI-portalen 

Trycksår 1 gång per månad, PPM 2 

gånger per år 

PPM-databasen, regionala 

journaldata, 

avvikelsehanteringssystemet 

Patientens klagomål och 

synpunkter 

3 gånger per år Patientnämnden, IVO, 

avvikelsehanteringssystemet 

Strålsäkerhet 1 gång per år Protokoll 

Fallriskvärdering, fallskador 3 gånger per år Journalgranskning, Cognos, 

Avvikelsehanteringssystemet 

Antibiotikaresistens 3 gånger per år Infektionsverktyget 

Läkemedelsrelaterade 

skador 

3 gånger per år Avvikelsehanteringssystemet, 

Cognos 

Överbeläggningar 1 gång per månad, 

veckostatistik på sjukhus och 

områdesnivå 

BI-portalen, Elvis 

Undernäring 3 gånger per år Journalgranskning, Cognos, 

Avvikelsehanteringssystemet 
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3 Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården  

Det har varit särskilt fokus på arbetet mot vårdrelaterade infektioner (VRI) 

under året. På grund av covid-19-pandemin har dock många planerade 

insatser och aktiviteter fått begränsas eller ställas in och resurser satsas på 

vårdhygieniska åtgärder riktade mot covid-19. En positiv effekt av detta har 

varit det ökade fokus som blivit på basala hygienrutiner och en påtagligt 

ökad medvetenhet om vikten av dessa i det grundläggande arbetet mot VRI, 

något alla verksamheter har gemensamt. 

Arbetet mot VRI pågår i verksamheterna med stöd av enheten för 

vårdhygien, verksamhet infektion samt sjukhusets stramagrupp. Varje 

verksamhet behöver identifiera vilka som är deras utmaningar avseende VRI 

och vidta åtgärder mot dem. En samarbetsgrupp som leds av chefläkare har 

bildats med representanter från dessa enheter samt från områdenas 

utvecklingschefer. Syftet är ökad samverkan i arbetet mot VRI mellan dessa 

och mellan verksamheternas kontaktläkare för infektionsverktyget och 

kvalitetsorganisationen. Arbetet rapporteras fortlöpande till FKP och 

sjukhusledning. 

Som del i en regional validering av kvalitén på data i Infektionsverktyget 

har SU haft målet att verksamheterna under året skulle genomföra en 

granskning av femtio slumpvis utvalda journaler. Många, men inte alla 

aktuella enheter förmådde göra valideringen. Några verksamheter har 

använt sina data för att göra analyser av VRI och har vidtagit särskilda 

förbättringsåtgärder utifrån resultaten. Som exempel kan nämnas en enhet 

inom vuxenpsykiatrin, en verksamhet som historiskt inte brukat 

uppmärksamma VRI. Alla verksamheter som använder Infektionsverktyget 

har uppmanats tillse att läkare genomgår den obligatoriska 

webbutbildningen angående registreringar. 

Gemensamma hygiengrupper och tvärprofessionella arbetsgrupper finns 

inom flera verksamheter. Dessa arbetar långsiktigt med förbättringsåtgärder 

som syftar bland annat till minskad VRI-förekomst. Följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler registreras i de flesta verksamheterna och följs 

upp via Kvalitetsbarometern. Hygienkörkort, med årlig genomgång, är 

obligatoriskt för alla i vårdnära arbete, uppföljningsansvar hos linjechef. 

Antibiotikaronder har tidvis genomförts av infektionskonsulter på alla tre 

sjukhustomterna, totalt på tio vårdavdelningar inom fyra 

verksamhetsområden. Uppföljning har visat ökad följsamhet till riktlinjer på 

de enheter som utvärderats. På grund av covid-19-pandemin har ronderna 

fått ställas in under långa perioder under året. 

Kontaktläkare för Infektionsverktyget har reaktiverats och finns på alla 

aktuella verksamhetsområden. Dessa är tillika funktionsansvariga för 

strategiskt läkemedelsarbete i verksamheten. Gemensamma 

kontaktläkarträffar har genomförts på de tre sjukhustomterna med 

utbildning och dialog kring strama/antibiotika-arbetet och arbetet mot VRI. 

På Infektion görs arbete med genomgång av journaler för patienter som 

behandlats med Meropenem respektive Piperacillin/Tazobactam som del i 

arbetet för en klok antibiotikaanvändning. 
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Fortsatt arbete kring användning av urinvägskateter och relaterade 

infektioner samt för att minska risk för blåsöverfyllnad pågår på flera 

enheter. Andra enheter har exempelvis haft fokus på postoperativa 

sårinfektioner och infektioner vid venösa infarter. 

Vårdhygien gör fortlöpande uppföljning av ledningssystemet för 

vårdhygienarbete. Självskattningsverktyg för vårdhygienarbete används på 

vårdenheterna. Vårdhygiens stödjande insatser har under året till största 

delen behövt användas i arbetet mot covid-19. 

Trycksår 

Det systematiska arbetet för att förebygga att trycksår uppkommer är fortsatt 

ett högt prioriterat område på sjukhuset och följer en sjukhusövergripande 

rutin sedan 2018. Enligt rutinen screenas patienten för trycksårsförekomst 

vid inskrivning vilket dokumenteras inom 24 timmar. Vid trycksår upprättas 

en vårdplan som utvärderas under vårdtiden. Förekomst av trycksår vid 

utskrivning dokumenteras i journalen, tidigast 8 timmar innan utskrivning. 

Uppföljningen av det trycksårspreventiva arbetet visade på ett lågt antal 

registreringar under det första året (cirka 7%) och rapporter från 

verksamheterna visade att tidsgränserna var orealistiska att upprätthålla i det 

patientnära arbetet. Sedan oktober -19 bildar därför all registrering av 

trycksårsförekomst vid in- och utskrivning underlag för mätbara 

vårdtillfällen, dvs utan tidsgränser. Detta har medfört att underlaget för 

mätbara vårdtillfällen nu är betydligt mer tillförlitligt. Sedan det i början av 

året även blev obligatoriskt att dokumentera trycksår vid in/utskrivning i 

Melior har andelen inskrivningsanteckningar ökat från 42% till 85%, och 

andelen utskrivningsanteckningar från 34% till 55%. 

Webbutbildningar, uppmärksamhetsveckor och rapporter via chefsbrev har 

uppmärksammat vikten av trycksårsprevention. SKR:s årliga 

punktprevalensmätning av trycksårsförekomst har genomförts där varje 

avdelning rapporterar antalet patienter med trycksår vid ett fastställt datum 

vecka 10. 

Undernäring 

Det finns sedan 2019 en sjukhusövergripande rutin för prevention och 

behandling av undernäring på SU. Rutinen beskriver hur riskbedömning, 

utredning, behandling och överrapportering ska genomföras vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Varje kvartal rapporteras processmått i form av andel 

genomförda riskbedömningar och andel patienter med risk för undernäring 

som har en dokumenterad plan vid risk - undernäring på 

sjukhusövergripande nivå. 

Fallprevention 

Fallpreventionsgruppen följer upp andel fallriskvärderade patienter på 

sjukhuset och planerar för åtgärder för att bidra till ett förebyggande arbete. 

Fokus under året har legat på arbetet inför uppstart av ny regional 

fallskadeindikator årsskiftet 2021. Journalmallar har justerats för att fungera. 

Samordnaren samt chefläkare i den sjukhusövergripande gruppen har 

tillsammans med representant från NU-sjukvården tagit fram en definition 

för vad som ska kategoriseras som fysisk fallskada, detta ingår i mallen i 

Melior. 

En webbutbildning finns tillgänglig för alla medarbetare i det patientnära 
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arbetet, med syfte att öka den generella och specifika kunskapen om fall och 

fallprevention. Arbete pågår för stimulera att medarbetare genomför denna 

webutbildning. 

Andel patienter över 65 år som fallriskvärderas redovisas tre gånger per år i 

sjukhusets sedvanliga uppföljningar samt i chefsbrev tillsammans med 

övriga riskområden. 

Verksamheterna kan månadsvis följa upp sitt fallpreventiva arbete i Cognos, 

under året har samarbete inletts med utdataenheten för att förnya 

visualisering av sina siffror. 

Läkemedelsrelaterade skador 

Det strategiska läkemedelsarbetet och sjukhusets läkemedelsförsörjning 

utgår från Strategiska rådet för läkemedelsfrågor (SRL) och verksamhet 

Läkemedel. 

Strategiska rådet har även detta år bl.a. fokuserat på förbättrad 

läkemedelsbehandling till äldre patienter och att samtliga patienter som 

lämnar sjukhuset ska få korrekt och begriplig information om sina 

läkemedel, genom t.ex. vård – och läkemedelsberättelse. Under året har 

andelen olämpliga läkemedel till äldre minskat och antalet vård- och 

läkemedelsberättelser ökat ytterligare inom sjukhuset. Olika 

verksamhetsområden har informerats via SRL. Apotekare har även hållit 

föreläsningar om dessa frågor på sjukhuset. 

Det har också varit ett stort fokus på kostnadsmedvetenhet avseende 

läkemedel och för ökad kunskap om möjliga besparingar som inte gör avkall 

på medicinsk kvalitet. Lättanvända uppföljningsfiler över 

läkemedelskostnader och -volymer för enheter, verksamheter och områden 

tas fram månatligen av apotekare på Kliniska farmakologi, vilket underlättar 

en kostnadseffektiv läkemedelsuppföljning och verksamhetsplanering. 

Under året har en aggregerad sammanställning av klagomål och Lex Maria-

utredningar gällande läkemedelshantering redovisats i SRL och 

verksamhetsområde läkemedel. 

Vidare har det gjorts en pilotstudie på Klinisk farmakologi med uppföljning 

av läkemedel med ordnat införande(OI) för att studera effekt och 

biverkningar. De läkemedel som har studerats är CDK hämmare vid 

bröstcancer, JAK hämmare vid RA samt Orkandi vid cystisk fibros. Det 

finns en sammanställning av rapporten samt delrapporter för de olika 

läkemedlen på Verksamhet Läkemedel. 

Projektarbete har påbörjats med stöd av farmaceuter på vårdavdelning för att 

öka samstämmigheten mellan ordinationer i Melior och i Pascal vid 

utskrivning av patienter 

Övriga åtgärder som befrämjar patientsäkerheten är närvaro av farmaceuter 

på ett stort antal vårdavdelningar samt breddinförande av slutenvårdsdos. 

Antibiotikaresistens 

Under 2020 har arbetet mot antibiotikaresistens inom SU, lett av sjukhusets 

Strama-grupp, starkt påverkats av pandemin och ett flertal planerade 

föreläsningar har utgått. Fokus på stärkt kunskap om rätt antibiotikaval vid 

vanliga infektioner har fått stå tillbaka för det akuta behovet att på en 

föränderlig kunskapsbas och i en pressad sjukvårdsorganisation ge generella 
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och individanpassade råd om antibiotika- och infektionsbehandling vid 

Covid-19. Antibiotikaronder har under delar av året varit inställda till följd 

av pandemin. 

I pandemins tidiga skede, som präglades av ett stort inflöde av allvarligt 

infektionssjuka Covid-19 patienter med svår respiratorisk eller multipel 

organsvikt, påtaglig inflammation med hög feber och kraftigt förhöjda 

inflammationsmarkörer, rekommenderades cefotaximbehandling i minst 5 

dagar som en del av den empiriska behandlingen. Efterhand har kunskapen 

vuxit att bakteriella co-infektioner är ovanligt vid Covid-19 undantaget den 

andel av patienterna som genomgår långa intensivvårdsförlopp, där 

nosokomiala infektionskomplikationer förekommer. 

Under året har de SU- och VGR-gemensamma mätetalen för behandling 

med penicillin vid samhällsförvärvad pneumoni och kinolon vid afebril 

(nedre) UVI följts kvartalsvis ner på verksamhetsområdesnivå (undantaget 

VO med färre än 50 infektionsepisoder per år) och redovisats för SU´s 

ledningsgrupp enligt plan. 

SU Strama har under året, liksom tidigare år, tagit fram antibiotikastatistik 

för SU kvartalsvis, som publiceras på SU Stramas sida på intranätet. Denna 

sida har i samband med bytet av SU´s hemsida uppdaterats och förbättrats. 

SU Strama har också deltagit i framtagande av regional antibiotikastatistik 

samt av specifik statistik för olika VO inom SU. Vidare deltar SU Strama i 

ett verksamhetsinitierat projekt inom hematologin för att minska omotiverad 

ciprofloxacinförskrivning. Återkoppling har skett till alla verksamheter och 

vissa insatser har kunnat ske till verksamheter med behov av förbättring. 

Statistik avseende frekvens av och resistens hos de vanligaste bakterierna 

har tagits fram på årsbasis. Ett intensifierat samarbete med Klinisk 

mikrobiologi pågår för att bredda och fördjupa analysen av resistensdata, 

vilket utgör en viktig grund för rationellt bruk av antibiotika. 

SU:s riktlinjer för empirisk antibiotikaterapi har reviderats under 2020 och 

publicerats som SU gemensam rutin men förhoppningen att lägga denna 

som en länk i Melior har inte effektuerats. Riktlinjerna har även tryckts upp 

och börjat distribueras. 

Strama har under året medverkat i samarbetsgruppen kring vårdrelaterade 

infektioner (VRI) och tagit fram data avseende andel VRI inom olika 

verksamheter. SU Strama har även stöttat enskilda kontaktläkare i 

framtagande och analys av VRI-data från Infektionsverktyget, exempelvis 

andel CVK-relaterade infektioner inom Barnkardiologi. 

Under året har reaktivering av kontaktläkarna för SU Strama och 

Infektionsverktyget planerats och genomförts. Ett antal nya kontaktläkare 

har introducerats och specifik kontaktläkare för Akutmottagningen SU/S har 

utsetts, vilket är ett viktigt steg för ökad följsamhet till rekommendationer 

för antibiotikaval. En stor andel av såväl inneliggande som receptförskriven 

antibiotika ordineras från denna enhet, som hittills har haft lägre följsamhet 

till empiriska antibiotikariktlinjer vid samhällsförvärvade infektioner än 

övriga akutmottagningar inom SU. 

Under september hölls fyra kontaktläkarmöten på de tre sjukhustomterna 

där 23 av 36 inbjudna kontaktläkare deltog. Vid dessa möten medverkade 

utöver SU Strama även chefläkare och bland annat redogjordes för viktiga 
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förändringar i systemet för resistensbestämning (SIR-systemet), nyheter 

kring Infektionsverktyget och rapportframtagning ur detta samt 

kontaktläkarnas roll i arbetet mot VRI. 

SU Strama har i arbetet med validering av Infektionsverktyget bidragit med 

utbildningsinsatser samt stöttat enskilda kontaktläkare och 

verksamhetsansvariga i framtagandet av data. 

Medicintekniska produkter 

Medicinsk fysik och teknik (MFT) hanterar avvikelser och anmälan till 

tillverkare/leverantörer och Läkemedelsverket för hela SU när en 

medicinteknisk produkt (MTP) varit inblandad. MFT deltar i och har en 

ledande roll inom händelseanalyser för sjukhusövergripande avvikelser med 

medicintekniska produkter (MTP) samt strålningsrelaterade avvikelser. 

Avstämningsmöten om patientsäkerhetsfrågor hålls ett par gånger per 

termin mellan chefläkargruppen och sakkunniga inom medicinteknik och 

strålsäkerhet inom MFT. 

Arbetet med att skapa en tydlig process för egentillverkning av MTP pågår. 

I flertalet verksamheter finns särskilt utsedd personal med ansvar för 

medicinsk teknik, vilka arbetar tätt med personal från MFT. Kompetens 

inventeras och utbildning planeras utefter behov. 

I samband med införandet av nytt digital system för klinisk fysiologi och 

radiologi inrättas en ny möjlighet för klinkers åtkomst till 

undersökningsbilder och ett nytt remissförfarande. Efter ett 

införandeprojekt, inklusive riskanalys där flera synpunkter och bidragit till 

systemets utveckling, kommer sjukhuset i januari 2021 att övergår till helt 

digital signering av utlåtanden. 

Strålsäkerhet 

MFT stödjer verksamheterna vid utredning av strålningsrelaterade 

avvikelser för anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten i samråd med 

sjukhusets strålsäkerhetsstrateg. Alla berörda verksamheter genomför 

årligen ledningens genomgång avseende strålsäkerhet. Verksamheterna får 

stöd av sjukhusfysiker i arbetet med att minimera stråldoser och optimera 

bildkvaliteten. 

Överbeläggningar och utlokaliseringar 

Ett arbete har startats under 2019 för att minska beläggningsgrad genom att 

öka antalet vårdplatser och se över dessas fördelning. Avsikten var att tidigt 

under 2020 presentera förslag till fördelning och bemanningsstruktur. Det 

fortsatta arbetet har pga pandemin fått anstå. 

Anpassning av vård till de nya behoven, inrättande av nya IVA-platser, 

karantänavdelningar och cohortvård har varit i fokus samtidigt som 

nödvändig vård för övriga patienter har kunnat tillgodoses. 

Sjukhusövergripande samordning av vårdplatser och IVA platser har varit 

en viktig strategi. Samverkan har skett inom sjukhuset, men också inom 

regionen och nationellt gällande IVA-platser. 

Journalgranskning 

Under 2020 har covid-vården journalgranskats i omfattningen 12 

journaler/månad under mars-juni. Inrapporterat till SKR. 
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Under hösten 2020 granskades IVA-vårdade covidpatienter. Granskningen 

har nyttjat SKR markörer för granskning samt kvalitetsbristmarkörer 

identifierade på SU. 

Patientsäkerhetsforskning 

Forskningen bedrivs idag helt på de enskilda verksamheternas initiativ. 

Flera forskningsprojekt pågår, men det finns ingen samlad information om 

dessa. Vid sjukhuset bedrivs också många projekt som har syftet att öka 

kvaliteten och patientsäkerheten i vården och som resulterar i rapporter som 

publiceras internt. Sannolikt är det så att innehållet många av dessa 

rapporter har ett vetenskapligt värde som gör att de skulle kunna 

representera resultat av patientsäkerhetsforskning och därmed borde få en 

spridning via internationella fora för vetenskapliga resultat. 

Det vore önskvärt att skapa en övergripande bild och en förbättrad 

stödstruktur för patientsäkerhetsforskning inom sjukhuset. 

Patientsäkerhetsutbildning 

Patientsäkerhetsutbildning ges som webbutbildning vid introduktion av nya 

medarbetare och en introduktion till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet 

ges till nya chefer. Chefläkare ger patientsäkerhetsutbildning vid efterfrågan 

i verksamheterna, så som vid utvecklingsdagar, eller vid verksamhetsmöten 

och ledningsgruppsmöten på olika nivåer. Nya AT-läkare får en kort 

introduktion. merparten av dessa utbildningsinsatser har under året skett i 

form av digitala möten. 

Flera webbutbildningar finns framtagna för prioriterade riskområden och 

information sprids bland annat via chefsbrev och i samband med 

uppmärksamhetsveckor. Utbildningar ges också lokalt i verksamheterna 

med inriktning på särskilda fokusområden efter behov. 

Utbildning ges i händelseanalysmetodiken till analysledare. Dessutom ges 

översiktsutbildningar till uppdragsgivare och medlemmar i analysteamen. 

Utvecklingschefer, chefläkare, strateger och kvalitetssamordnare ger 

utbildningar i förbättringskunskap på olika nivåer inom SU och regionalt. 

Sjukhuset deltar med flera medarbetare i framtagande av regionala 

utbildningar för chefer och medarbetare inom kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling. 

För ST-läkare erbjuds vanligen gånger om året en heldagsutbildning i 

sjukvårdsjuridik av chefläkare tillsammans med sjukhusjurist. I utbildningen 

ingår patientsäkerhetslagstiftning och dess tillämpning. Dessa har under året 

ej kunnat genomföras till fullo pga. smittspridningsrisken, men en 

utbildningsdag gavs till ett fåtal ST-läkare i slutet av sin utbildning för att 

dessa skulle kunna få specialistutbildningen godkänd. En 

halvdagsutbildning gavs för AT-läkare i digital form. 

Medicinsk diagnostik 

De diagnostiska specialiteterna är till största delen samlade inom område 4, 

där man under året fokuserat mycket på covid-19 och dess vård och 

prioriterat dessa utvecklingsaktiviteter utan att försaka övriga 

utvecklingsinsatser. Bland annat har ny teknik för Covid-19-diagnostik 

etablerats och stora insatser gjorts för ökad produktion med bibehållen 

diagnostisk säkerhet. 
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Inom området genomförs interna revisioner och inspektioner, men för 

laboratoriemedicin och inspektioner av olika organ och myndigheter med 

gott utfall, tex Swedac. 

Verksamheterna deltar också i olika kontrollprogram, både interna och 

externa såsom exempelvis Equalis, NEQAS, NordiQC, EQA, EMQN, 

CEQAS. 

Under året har ett förarbete gjorts inför starten av Regional 

laboratoriemedicin vid ingången av 2021. Bland annat har lokala 

riskanalyser har genomförts och under hösten en regional riskanalys med 

representanter, bl.a. chefläkare, från alla ingående förvaltningar. 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

SU deltar aktivt i arbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling genom 

representation i regionala och nationella programområden, samt i utbildning 

i förbättringskunskap på olika nivåer, regionalt och inom förvaltningen. 

SU tar del av den årliga Sjukhusrapporten och arbetar med åtgärder inom de 

identifierande förbättringsområdena. Enligt den senaste sjukhusrapporten 

som utkom november 2020 (med data från 2019) ligger SU på eller 

överriksgenomsnittet i 137 av 169 indikatorer (81 %). Avseende uppnådda 

målvärden låg SU bättre eller inte signifikant skilt frånmålvärdeti56% av 

dessa (2019 enligt sjukhusrapporten 2020) att jämföra med 36 % år 2016. 

3.1 Riskanalys 

  

Arbete med att bedöma om det finns patientsäkerhetsrisker pågår 

kontinuerligt och som en del av det dagliga arbetet. Detta görs vid dagliga 

möten vid FOKUS-tavlor, arbetsplatsträffar, patientsäkerhetsgruppernas 

möten och i ledningsgrupper. Vid omfattande förändring i verksamheten där 

risk bedöms föreligga fattas beslut i ledningsgrupp om att riskanalys ska 

utföras. 

Riskanalyser genomförs med stöd av anvisningar i Handboken Riskanalys 

& Händelseanalys, från Socialstyrelsen och SKL. För genomförande finns 

sjukhusgemensamma mallar avseende projektuppdrag, mindre riskanalys, 

större riskanalys, analysschema samt processbeskrivning. 

Riskbedömning görs enligt mallar (arbetsmiljöbedömning vid verksamhets- 

och organisationsförändring - konsekvensanalys och riskbedömning -

 checklista) 

Handlingsplaner upprättas för att vidta åtgärder som minskar de 

identifierade riskerna i analyserade processer. 

Uppföljning görs av planerade åtgärder. 

Under året har flera riskanalyser gjorts såväl på verksamhets-, områdes- som 

SU-övergripande nivå. 
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3.2 Utredning av händelser - vårdskador 

Alla identifierade vårdskador eller risk för vårdskador rapporteras och 

utreds med hjälp av avvikelsehanteringssystemet MedControl Pro, MCP. 

Systemet utgör ett stöd i att säkerställa processen från registrering av 

avvikelse till uppföljning av vidtagna åtgärder, där utredning av avvikelse 

ingår som en delaktivitet. 

Händelser som uppfattas som allvarliga och som kommer till vårdgivarens 

kännedom via personalens avvikelserapportering och genom klagomål från 

patienter och närstående (direkt eller via patientnämnderna och IVO) utreds 

för att klarlägga händelseförlopp och undvikbarhet. Händelseanalys utförs 

enligt Handbok Riskanalys och händelseanalys (Sveriges Kommuner och 

Regioner) och administreras och skapas med hjälp av Nationellt IT-verktyg 

för händelseanalyser (Nitha). Uppdrag ges av verksamhetschef till 

analysledare, i första hand verksamhetsutvecklare, som i samråd med 

verksamhetschef utser analysteam. 

Samråd och stöd inför och under mer omfattande utredningar sker ofta med 

utvecklingsledare på områdesnivå, chefläkare och kvalitetsstrateg på 

Kvalitetstrategiska avdelningen. Utredningar görs ofta där flera 

verksamheter är involverade i händelseförloppet, och det förekommer även 

förvaltingsöverskridande utredningar. 

Inom psykiatrin används en särskilt utarbetad modell baserad på FRAM 

(Funktionell resonansanalysmetod) för utredning av suicidhändelser inom 

öppenvården. Denna kommer succesivt utvecklas för att omfatta alla 

psykiatriska vårdformer. Metoden kan användas tillsammans med 

händelseanalys i de fall där detta bedöms ändamålsenligt. 

Att händelseanalyser görs med stöd av Nitha bidrar till utredningar av hög 

kvalitet, som utgör ett gott underlag för eget lärande och 

verksamhetsutveckling. Händelseanalyser som görs i Nitha överförs till 

Nitha Kunskapsbank som ett led i att sprida kunskapen också nationellt och 

bidrar till nationellt lärande. 

Utöver att de utredningar som görs inför Lex Maria-anmälningar leder till 

åtgärder i den egna verksamheten så bidrar de också till lärande på nationell 

nivå genom att förslag på förbättringar av Vårdhandboken framförs till dess 

redaktion. 

Vid samtliga händelseanalyser som blir lex Maria genomförs 

kvalitetsgranskning av analys av KSA. Under 2020 handlar det om cirka 50 

analyser. KSA tillsammans med chefläkare bidrar som metodstöd för 

analysledare i verksamheterna. 

KSA har även bidragit med analysledare och i omfattande analyser under 

året. 

KSA har utbildat analysledare sjukhusövergripande men också ansvarat för 

två regionala utbildningar i metoden. En omställning har genomförts där en 

redovisningsdel, uppföljning av utbildningen har gjorts i digital form pga. 

pandemi. 
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3.3 Informationssäkerhet 

2020 har varit ett händelserikt år inom informationssäkerheten, både för SU 

och för omvärlden. Inom VGR har SOFIA/SharePoint projektet skapat 

säkrare lagringsmöjligheter. Det pågår även arbeten med nya Microsoft 

licenser och ett nytt e-postsystem, Exchange Online, som ska öka den totala 

säkerheten för Microsoftprodukter, med bland annat 

Multifaktorautentisering för säkrare inloggning. 

Det har även genomförts nya digitaliseringsprojekt för att hantera t ex 

smittspridningen av Covid-19. Ett exempel är att videomonitorering har 

testats för att ge möjlighet till alternativ kontakt vid sidan om den fysiska. 

För omvärlden har det varit ett år med incidenter, där mycket beror på 

utomstående cyberhot i form av bland annat attacker. Denna typ av attacker 

pågår hela tiden, men under några veckor under december/januari var det en 

ökad aktivitet med en tillfälligt högre påverkan än normalt. Med anledning 

av händelsen uppdaterades både VGR:s manuella rutiner samt 

kartläggningen av regionens funktionskritiska system. 

SU har under året jobbat tillsammans med regionens 

informationssäkerhetsresurser för att skapa ett bättre och mer sammanhållet 

informationssäkerhetsarbete för hela regionen. 

Genomförande av den obligatoriska webbutbildningen för 

informationssäkerhet uppskattats ca 25%. 

Då Informationssäkerhet utgör en del av verksamheternas ordinarie 

processer, har Informationssäkerhetsmålen för 2020 har inte kunnat uppnås, 

mesta dels pga. Covid-19 som tagit sjukhusets resurser i anspråk. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Egenkontroll 

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården 

Validering av Infektionsverktyget 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) följs i VGR genom IT-verktyget 

Infektionsverktyget. I detta registreras antibiotikabehandlade infektioner. 

Tidigare validering av hur korrekt registreringarna sker har visat att allt för 

många VRI felregistreras som samhällsrelaterad infektion (SRI). Regionen 

och SU ledning beslutade att en ny validering skulle ske av journaler från 

första kvartalet 2020. På grund av covid-19-pandemin har hälften av de 

planerade enheterna ännu inte ansett sig kunna göra sin validering. 

Resultatet bygger på data från fjorton verksamheter som i snitt granskat 44 

slumpvis utvalda journaler. Tio verksamheter granskade 50 journaler. 

SRI identifierades rätt i 96 % av fallen. Samtidigt var 17 % av registrerade 

SRI egentligen VRI. 

VRI identifierades rätt i 62 % av fallen. Samtidigt var 9 % av registrerade 

VRI egentligen SRI. 

Verkligt antal VRI var 214 vilket innebär att de var 55 % fler än det antal 

som registrerats som VRI (både rätt och felaktigt.) 

 

Det var stora skillnader mellan verksamheterna. Andelen VRI som felaktigt 

registrerats som SRI varierade mellan 6 % och 60 % vilket också måste ses i 

relation till antalet felregistrerade som varierade mellan 2 och 11. Två 

verksamheter hade inga sådana felregistreringar. 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Resultaten för de senaste årens mätning redovisas i tabell och stapeldiagram 

nedan. Som valideringen ovan visar ligger den verkliga förekomsten av 

antibiotikabehandlade VRI högre än vad som registreringarna i 

Infektionsverktyget visar. Det finns möjlighet att ta fram olika data ur 

Infektionsverktyget, men för att kunna använda verktyget mer effektivt i 

förbättringsarbetet behöver kvalitén på registreringarna förbättras. 

Data för 2020 är preliminära då de beräknas kunna ändras någon tiondels 

procent upp eller ner, beroende på hur vårdtillfällen slutgiltigt registreras. 

Resultaten indikerar en gradvis förbättring. 
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Smittspridning. 

Vårdhygien medverkar vid smittspårningar avseende de anmälningspliktiga 

bakterierna MRSA, VRE, ESBLcarba samt också ESBL på 

Neonatalavdelningar. Totalt har femtio smittspårningar genomförts. 

Smittspridning till andra patienter som noterats med någon av dessa 

bakterier har skett vid fem tillfällen. I ett tillfälle skedde spridning av 

MRSA till flera patienter. I övriga fall till en eller två patienter. Händelserna 

har bedömts som vårdskada och har anmälts enligt lex Maria. 

Fynd och smittspridning av calicivirus (vinterkräksjuka) på sjukhuset har 

varit mindre förekommande under 2020 jämfört med tidigare år enligt den 

information som inkommit till Vårdhygien från sjukhusets verksamheter. 

Spridning av influensa, utöver enstaka fall, är inte uppmärksammad. 

Smittspridning av covid-19 har förekommit på SU. Det har ofta varit svårt 

att utreda vem som varit indexfall och vilka som har smittats på enheten 

eller i samhället. Man bedömer dock att smittspridning har skett både bland 

patienter och medarbetare vid några tillfällen. Som mest har angetts att ett 

tiotal patienter och medarbetare bedömts som sannolikt drabbade vid samma 

tillfälle. Enheter med uppdrag att vårda patienter med covid-19 har varit mer 

utsatta, men spridning har också skett inom opererande verksamheter och 

vuxenpsykiatri. I ett fall där utredning är klar har man bedömt att händelsen 

utgjorde en allvarlig vårdskada vilken har anmälts enligt lex Maria. 

Utredning pågår i ytterligare fall. 

Man kan tycka att det är ett gott betyg för följsamheten till basala 

hygienrutiner att inte fler tillfällen med smittspridning av olika agens har 

observerats. Detta med tanke på den stora belastning som varit på vården 

under året, samt att många medarbetare jobbat på avdelningar de normalt 

inte är verksamma på och under ovana och utmanande omständigheter i 
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övrigt. 

  

Trycksår 

Sedan alla registreringar av trycksårsförekomst vid in- och utskrivning 

bildar underlag för mätbara vårdtillfällen har andelen stigit markant utan att 

uppkomna trycksår under vårdtiden har överstigit det regionala målvärdet 

om 3% 

Mätbara vårdtillfällen utan tidsgränser 

 

Andel uppkomna trycksår 

 

Undernäring 

Andelen genomförda riskbedömningar avseende undernäring ökade något 

till 14,8% 2020 jämfört med 11,4% 2019. Antalet riskbedömningar under 

året har troligen påverkats av den pågående pandemin och ytterligare ökning 

av antal riskbedömningar har olyckligtvis inte skett under året. I 

nedanstående diagram framgår att den högsta andelen riskbedömningar 

gjordes i mars, 16,5%, innan pandemin började påverka sjukvården. I 

augusti var motsvarande siffra 16,3% och då hade sjukhuset i stort sett 

återgått till ordinarie verksamhet. Under hösten ses på nytt en tendens till 

minskning i antalet utförda riskbedömningar. 
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Andelen riskbedömda där man funnit risk för undernäring som fått en plan 

upprättad har ökat något sedan 2019 och genomsnitt för hela året är 55,1%. 

Högst andel, 58,2%, återfinns under Q1 och lägst andel under Q2, 52,3%. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av de utvalda processmåtten för 

undernäring, att Sahlgrenska Universitetssjukhuset som helhet har 

förbättrats något under 2020. Det finns dock stora skillnader mellan olika 

enheter och verksamheter som inte framkommer av sjukhusövergripande 

statistik. Ytterligare åtgärder behöver genomföras för att öka antalet 

riskbedömningar, öka antalet planer för undernäring samt genomföra dessa 

planer. 

Riskbedömningen är den första delen av en trestegsraket, där steg två är att 

upprätta en plan vid risk-undernäring och steg tre är att vidta relevanta 

åtgärder. Det är i steg tre som vi hittar värdet för patienten och mer konkret 

påverkar patientsäkerheten. 

Fallprevention 

Fallhändelser, sjukhusövergripande jämförelser mellan år 2019-2020. 
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Källa Melior - fallhändelserapport 

 

  

Antal registrerade fallhändelser har i princip legat oförändrat under se 

senaste 2 åren. Detta mått är dock svårtolkat och vi vet från studier att det 

finns en underrapportering. Den nya indikatorn: fallskada som införs 2021 

bedöms vara ett bättre och viktigare kvalitetsmått att följa. 

Fallriskvärdering 

Andel patienter över 65 år där fallriskvärdering är utförd har ökat från 

knappt 40% i januari 2019 till 56% i februari 2020 och sedan legat relativt 

konstant i samband med pandemin under resterande 2020. Andelen behöver 

ökas ytterligare och åtgärder för att åstadkomma behöver intensifieras under 

2021. Den pågående pandemin försvårar dock detta arbete. 

Sjukhusövergripande jämförelse mellan år 2018-2020. Källa Melior – 

fallriskvärdering 

 

Läkemedelsrelaterade skador 

Vård och läkemedelsberättelse 

Andelen patienter som lämnar slutenvården på sjukhuset med en vård- och 

läkemedelsberättelse ökar och var under december 2020 uppe i 56%. En 
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liten nedgång sågs under andra kvartalet 2020, vilket antagligen har viss 

koppling till pandemiläget. Alla verksamheter sätter egna målvärde för 

andel vård- och läkemedelsberättelser utifrån hur verksamheten ser ut, t.ex. 

avseende hur stor andel av patienterna som skrivs ut direkt till annan enhet 

och därmed inte skall ha VoL. Vidare skrivs inte VoL på patient som endast 

observeras några timmar samt några enheter har sin egen version av VoL. 

Olämpliga läkemedel till äldre: 

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre patienter har tidigare 

minskat avsevärt och under 2020 har andelen olämpliga läkemedel till 

patienter 75 år och äldre fortsatt legat stabilt under 1% (mätt i antal DDD, 

definierade dygnsdoser), vilket varit målet för 2020. När det gäller andelen 

zopiklon finns fortfarande förbättringspotential. 

Information till linjen om olämpliga läkemedel till äldre förmedlas av 

områdenas funktionsansvariga läkare som sitter i Strategiska Rådet för 

Läkemedelsfrågor samt på VO Läkemedels hemsida. 

Andel diklofenak av alla Cox hämmare: 

Andelen diklofenak av alla COX-hämmare på recept eller rekvisition har 

varken ökat eller minskat under året, varför förbättringspotential finnes när 

det gäller att välja mindre biverkningsbelastade och miljöbelastande COX-

hämmare. Information har spridits i linjen av SRL:s områdes 

funktionsansvariga samt på hemsidan. 

Antalet rapporterade avvikelser som berör läkemedel på hela SU var år 

2020 2510 jmf med 3383 år 2019. De vanligaste avvikelserna 2020 berörde 

administrering av läkemedel =620, iordningsställande av läkemedel=248 

och ordination=651. Avvikelserna har minskat jmf med 2019 i alla tre 

kategorierna. 

Antalet lex Maria anmälningar som berör läkemedel var 12 stycken år 2020 

och 10 stycken år 2019. 

En bidragande orsak till att läkemedelsrelaterade avvikelser har minskat kan 

vara att de flesta vårdenheter på SU har anslutit sig till 

slutenvårdsdoseringen (70 stycken), dvs patienternas mediciner kommer 

färdigdoserade i påsar från enheten för slutenvårdsdosering. Detta medför 

mindre risk än tidigare för förväxling av doser och läkemedel. 

Antibiotikaresistens 

Den totala användningen av antibiotika inom slutenvården mäts som antalet 

dygnsdoser antibiotika, daily defined dose, som rekvirerats per vårddygn. 

Inom SU rekvirerades 73,2 DDD/100 vårddygn under 2020 (t o m kvartal 3) 

jämfört med 70 DDD/100 vårddygn 2019 (VGR statistik). Antalet 

antibiotikarecept förskrivna från SU minskade däremot under 2020 parallellt 

med en kraftig minskning av antalet recept på antibiotika även inom 

primärvården. 

DDD är definierat av WHO och motsvarar i vissa fall inte de dygnsdoser 

som används i Sverige idag, vilket tillsammans med förändringar av 

vårdplatser och behandlingsstrukturer gör att överensstämmelsen mellan 

DDD/100 vårdplatser och faktisk förbrukning inte är helt korrekt. Sannolikt 

kommer data för ”days of therapy” att kunna erhållas i Framtidens vårdmiljö 

(FVM), vilket kommer vara mer rättvisande 
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Andel patienter med samhällsförvärvad pneumonin som fått förstahandsval 

antibiotika, pcG el pcV, var 26 % för SU under 2020, vilket är en 

försämring från föregående år (29%) och långt under det uppsatta målet 

inom VGR på 55%. En kraftig minskning av penicillinanvändningen sågs 

under kvartal 2 och 3 även inom de VO som i vanliga fall uppnår siffror 

kring 45% och detta tolkas som en direkt följd av pandemin. Flertalet 

patienter med luftvägsinfektion som krävt sjukhusvård under denna period 

har haft eller misstänkts ha Covidrelaterad infektion, många med möjlig 

sekundär bakteriell komponent, där rekommendationerna varit att liberalt ge 

cefotaxim. Under kvartal 1 och 4 sågs däremot en viss ökning av andelen 

samhällsförvärvade pneumonier som initialt behandlades med pcG el pcV 

jämfört med 2019. Mycket arbete återstår för att förbättra följsamhet till 

riktlinjer vid samhällsförvärvad pneumoni. 

Andel patienter med afebril UVI som fått kinoloner (ciprofloxacin) som 

initial antibiotika har under 2020 legat oförändrat jämfört med 2019 på 

13%. Måltalet för 2020 var 10%, dvs en sänkning av målet från 12% under 

2019. 

Trender för antibiotikaval under 2020 är svårtolkade. 

Piperacillin/tazobactam är vanligaste använda antibiotikum inom SU sedan 

2016 men ingen ytterligare ökning sågs från 2019 till 2020. 

Cefotaximförbrukning låg efter flera års nedgång under 2020 på oförändrad 

nivå jämfört med 2019. En fortsatt ökning av användning av meropenem (en 

karbapenem) ses, vilket är oroande. Karbapenemer är den bredaste 

antibiotikaklassen och vid resistens finns inga bra alternativ. I ett nationellt 

perspektiv använder VGR dock mindre mängd bredspektrumantibiotika, 

men flera enheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utmärker sig genom 

en hög rekvisition. Användningen av smalspektrumantibiotikum såsom pcG 

och kloxacillin har minskat under 2020, det senare kan dock antas 

sammanhänga med en minskad elektiv operationsverksamhet under 2020. 

Medicintekniska produkter, MTP 

Antal ärenden som rapporteras från hela SU, som inbegriper någon form av 

medicinteknisk produkt, har minskat något jämfört med föregående år. 

Antal MTP-ärenden från SU som hanteras/bedöms av MFT var under året 

621 ( 2019: 775 ). Det kan bero på att vissa typer av operationer eller 

undersökningar ställts in eller att vården inte har hunnit/prioriterat att 

anmäla i MedControl. 

Strålsäkerhet  

ledningens genomgång har gjorts för berörda verksamheter. Avvikelser tas 

upp i samråd med sjukhusfysiker. 

Överbeläggningar och utlokaliseringar 

Med massiva insatser och arbetet med tydlig samordning och styrning har 

vård till såväl covid patienter som andra patienter med akuta och imperativa 

behov kunnat tillgodoses. 

Inga allvarliga händelser har inträffat som har kunnat hänföras till det ökade 

vårdtrycket. 

Risk medvetenheten hos personal och ledning har tillsammans sannolikt i 

hög utsträckning bidragit till att upprätthålla hög patientsäkerhet även under 
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dessa mer ansträngda perioder. Insatser har fortlöpande gjorts för att så långt 

det är möjligt dämpa riskerna. Detta betyder inte att det inte finns stora 

problem periodvis och i olika verksamheter, där arbete pågår och kommer 

att ytterligare intensifieras för att säkerställa en hög patientsäkerhet 

Huruvida situationen påverkat även kvaliteten i vården är svårt att säga men 

mäts genom utfall av olika kvalitetsindikatorer och skadeförekomst. 

Utveckling av arbetssätt och metoder för ökad patientsäkerhet 

Under 2020 har många enheter och verksamheter haft olika aktiviteter för 

att utveckla och stärka patientsäkerheten. 

• Gröna korset används av många verksamheter som grundstruktur för 

att identifiera risker för vårdskador. Modellen är införd på 

vårdavdelning, dagoperation och för läkargrupp inom Kirurgi barn 

• Uppstart av hemmonitorering av barn med hjärtfel med Hempox, 

Koagucheck och Zenicor-SK tum-EKG 

• Under året har Barncancercentrum startat närsjukvårdsteam som 

utför specialistvårdsbesök i hemmet 

• Vaginal punktion har utförts på gynekologisk avdelning istället för 

på operation. Ett kvalitetsarbete för uppföljning är initierat 

• Utarbetande och implementering av checklista för gynekologiska 

patienter som ska opereras akut. 

• Flera verksamheter använder PIR (Patientsäkerhet I Realtid) för att 

identifiera vårdskador och risker. Psykiatri Psykos använder PIR i 

både öppen och sluten vård. Alla slutenvårdsenheter har haft en PIR 

genomgång under året. Förbättringar kunde konstateras vid följande 

PiR-besök. Verksamhetens vill också öka kvaliteten på 

dokumentation runt tvångsåtgärder. 

• Inom Beroende har upptäckte ett högt antal registrerade VRI som nu 

följs upp. De har också etablerat Patientsäkerhetsteam som ska öka 

baskunskapen kring patientsäkerhet och vara stöd för chefer. 

Teamen har utbildningsansvar. Förbättringstavlor finns med stort 

fokus på patientsäkerhet 

• Med hjälp av patientsäkerhetsrond har en kartläggning av 

verksamhet Handkirurgi gjorts ur patientsäkerhetssynpunkt och 

handlingsplaner har tagits fram. Årets huvudfokus har varit en 

patientsäker flytt från Sahlgrenska till Mölndal där många 

arbetsgrupper är verksamma för att få till en så smidig och säker flytt 

som möjligt. 

• Under 2020 har en stor del av patientsäkerhetsarbetet med anledning 

av pandemin handlat om att säkra att smitta sprids i så liten 

omfattning som möjligt inom verksamhet Ögon. Verksamheten har 

under hela pandemiförloppet haft en egen lokal handlingsplan för att 

säkerställa ett enhetligt och säkert omhändertagande av patienter. 

Handlingsplanen har uppdaterats kontinuerligt i takt med att 

kunskapsläget har förändrats och nya direktiv tillkommit via VGR. 

• Årshjul för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling har tagits 

fram på område 5. Arbete med olika rondstrukturer med exempelvis 

gemensam tavelrond eller pulstavla som har som mål att tydliggöra 

och sammanföra olika professioners kompetens och patienters 
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flöden. Dokumentationen är ytterligare en del i denna struktur där 

dokumentation i slutenvårdsplan planeras för ett mer personcentrerat 

arbetssätt. 

• Kvalitetsarbetet har delvis ändrat karaktär under viruspandemin på 

område 6 då mycket fokus lagts på insatser för att ha fungerade 

verksamhet och patientsäkerhet kring frågor rörande pandemin. 

Fokus har till stor del varit att säkra de nya processer som 

uppkommit i samband med covid-19 på samtliga verksamheter. 

Inom Ambulanssjukvården, när SU aktiverade pandemiplanen och 

gjorde Östra sjukhuset till pandemisjukhus, skapades helt nya 

vårdprocesser. Ambulanssjukvården medverkade i den gemensamma 

sjukvårdsledningen för att effektivt möta dessa nya flöden. Covid-

IVA etablerades på samtliga sjukhustomter vilket medförde att IVA-

transporterna fick utökas och säkerställas i samverkan med IVA-SU. 

Kvalitetsbarometern 
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Sedan flera år tillbaka har SU en kvalitetsbarometer med flera parametrar 

för att kunna följa och utveckla olika områden över tid inom patientsäkerhet 

och utveckling. Flera verksamheter använder patientenkäter för att öka 

patientmedverkan. Verksamheterna arbetar med hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande åtgärder som till exempel rök- och alkoholstopp 

inför operation och strålning. En verksamhet har startat upp ett projekt med 

livscoach. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler mäts i de 

flesta av verksamheterna, insatser för att öka mätning och följsamhet görs 

med bland annat utbildning och visualisering av handhygien med så kallad 

”Glitter-Bug” och Hand Check. Nytt IT-verktyg för registrering av 

följsamhet kommer 2021 vilket kommer underlätta inmatning och 

uppföljning av resultat i verksamheten. 

SBAR används i flera verksamheter men inte systematiskt och 

förbättringsmöjligheter ses. En del verksamheter har utformat 

verksamhetsspecifika mallar för SBAR. Olika insatser för att öka andelen 

vård och läkemedelsberättelser görs, exempel på detta är strukturerade 

mallar och flera verksamheter använder sig av apotekare. Det pågår även 

arbete med att öka kvaliteten av innehållet i vård och läkemedelsberättelsen. 

Vårdplaner i slutenvård/heldygnsvård som är mätetalet för verksamheternas 

arbete med PCA avspeglar endast en liten del av detta arbete. Några 

verksamheter har en för verksamheten anpassad vårdplan. 

  

Målområde Mätetal Värde 2019 
Målvärde 

2020 
Resultat 2020 

Vårdrelaterade 

infektioner 

Andel vårdtillfällen i 

somatisk slutenvård 

med vårdrelaterade 

infektioner 

5,4% <5,0%  

Trycksår Förekomst av 

trycksår kategori 2-4 

(årlig 

punktprevalensmätni

ng inom vuxen 

somatisk slutenvård) 

7,8% <5%  

Fallvårdskador Andelenvårdtillfällen 

i slutenvård med 

fallskada 

Registrerades 

inte 

 Registreras 

inte 

     

Läkemedelsrelatera

de skador 

Andel personer, 75 år 

och äldre, som får 

olämpliga läkemedel 

(% Vårdval 

vårdcentral). 

13,9 Minska mot 

föregående år 

 

 Omlämpliga 

läkemedel till 

personer, 75 år och 

äldre, ska minska mot 

föregående år (% 

sjukhusvården) 

2,5 Minska mot 

föregående år 

 

Antibiotikaresisten

s 

Antibiotikaförskrivni

ng på recept i antal 

recept per 1000 

invånare och år 

274 <250  

 Totala användningen 

av antibiotika på 

rekvisition 

(DDD/vårddygn och 

år) inom 

72,6 Minskning 

med minst 5 % 

jämfört med 

2017 
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sjukhusvården 

 Andel 

resistensdrivande och 

bredspektrumantibioti

ka minskad av 

antibiotika totalt. För 

indikatorer, se 

Riktlinjer för 

patientsäkerhet 

Minskat Minska mot 

föregående år 

 

 Antal verksamheter 

per 

sjukhusförvaltning 

som infört 

antibiotikaronder 

0-10 Minst 2 till 5  

V.g se separat tabell avseende SU måluppfyllelse 

4.1.1 Egenkontroll utfall SU 

Egenkontroll utfallsdata och målvärde 

Målområde Mätetal 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Målv

ärde 

2020 

Utfall 

2020 

Vårdrelaterad

e infektioner 

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård 

med vårdrelaterade infektioner 
5,72% 5,48% 5% 5,4% 

Trycksår 

Förekomst av trycksår kategori 2-4 (årlig 

punktprevalensmätning inom vuxen 

somatisk slutenvård) 

9,10% 7,70% <5% 2,7% 

 

Andel slutenvårdstillfällen där 

registrering avtrycksår görs vid in- och 

utskrivning 

- 31% 80% 

85% 

in 

55% 

ut 

 

Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen i 

somatisk slutenvård vid vilka trycksår 

uppkommer 

- - <3% 2,3% 

Fallvårdskado

r 

Andelen vårdtillfällen i slutenvård med 

fallskada 
- - - - 

 
Andel patienter där riskvärdering gjorts 

enligt rutin för fallrisk 
44% 53% 60% 56% 

Läkemedels-

relaterade 

skador 

Olämpliga läkemedel till personer, 75 år 

och äldre, ska minska mot föregående år 

(% sjukhusvården) 

1% 0,89% <1% 0,92% 

 
Andel zopiklon av sömnmedel (exkl 

melatonin) på recept till personer = 75 år 
 

64,60

% 
>75% 63,9% 

 
Andel diklofenak av alla COX-hämmare 

(recept/rekvisition) 
 

11,50

% 
<10% 12,6% 

 

Andel av alla utskrivningar där vård och 

läkemedelsberättelse dokumenterats i 

Melior 

42,70

% 
52% 75% 54,1% 

Antibiotikaresi

stens 

Antal verksamheter per 

sjukhusförvaltning som infört 

antibiotikaronder 

  10 10 

 

Andel patienter inom sjukhusvård (öppen 

och sluten) med misstänkt 

samhällsförvärvad pneumoni som initialt 

behandlas med penicilliner 

30% 29% >55% 26% 

 
Andel patienter med afebril UVI som fått 

kinoloner (ciprofloxacin) 
15% 13% <10% 13,8% 

4.2 Avvikelser 

Det totala antalet händelser i rapporterade avvikelser är 31 557 vilket är en 

minskning med hela 10 % jämfört med föregående år (35 057 2019). 

Gällande typ av händelser är de som rör vård och behandling vanligast. 
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Dessa avvikelser har minskat något (-8,6%) jämfört med föregående år (19 

029 händelser 2020 jämfört 20 840 händelser 2019), men andelen av totalen 

har ökat något sedan föregående år och utgör 43 % av alla avvikelser. 

Näst vanligast är avvikelser rörande organisation och resurser, men dessa 

har minskat påtagligt i antal (-24 %) jämfört med föregående år (20 

361 2020, jämfört 13 697 2019). 

Minskningen av avvikelserapporteringen sågs redan under våren. Bristande 

tid kan förvisso spela in, men en stor bidragande faktor bedöms vara att 

händelser inklusive risk för vårdskador tagits omhand direkt i 

verksamheterna, som på alla nivåer ställt om till en daglig styrning med 

närvarande chefer. 

Riskmedvetenheten har också varit påtaglig under året och åtgärder har satts 

in för att möta utmaningar och motverka vårdskador. 

Färre avvikelser rörande organisation och resurser kan spegla en ökad 

förståelse och kännedom om resurser och organisation under omställningen 

till pandemivård med en tydlig ledningsnärvaro, samt engagemang och en 

vilja till samarbete hos alla medarbetare. 

Typ av händelse registrerade i MedControl Pro 1 januari-31 december 

2018, 2019 och 2020. 

 
Typ av händelser, antal 

registrerade avvikelser 
2018 2019 2020 

Organisation/regler/resurser 13793 13679 10361 

Vård och behandling 17877 20840 19 049 

Utrustning/produkt 3051 3106 2 968 

Arbetsskada/Personalskada 2557 1753 2965 

Allmän säkerhet 1691 2106 1 994 

Bemötande 1291 1272 1 053 

Informationssäkerhet 2081 1846 1 735 

IT 1516 1986 1 480 

Miljö 620 291 395 

Service/Underhåll 427 1763 892 

Ej ifyllt  2014 1469 
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Fördelning av typ av händelse registrerade i MedControl Pro 200101–

201231 

 

Av de avvikelser som rör vård och behandling är liksom tidigare händelser 

rörande behandling vanligast, men har minskat med 21 % (4 091 2020 

jämfört 5 199 2019). Läkemedelsavvikelser har tidigare varit näst vanligast 

men har minskat med 22 %. I stället har avvikelser rörande diagnostik ökat 

påtagligt med 25 % och är nu näst största gruppen (3 200 2020 jämfört 

2 547 2019). 

Att diagnostiken har ökat speglar säkerligen ett ökat behov av diagnostik 

avseende förekomst av covid-19 och annan diagnostik kopplad till denna 

patientgrupp. 

Som tidigare är rapporter avseende vårdrelaterade infektioner endast en liten 

andel, men dessa fångas bättre via infektionsverktygets statistik och brukar 

vid journalgranskning utgöra den största gruppen. 

Fördelning av avvikelser rörande vård och behandling registrerade i 

MedControl Pro 200101–201231: 
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Avvikelser vård och 

behandling 
2019 2020 

Behandling 5199 4091 

Läkemedel 3394 2642 

Olycksfall 2839 2385 

Diagnostik 2547 3202 

Övrigt 2205 2187 

Omvårdnad 2093 2159 

Provtagning 1681 1501 

Kost/nutrition 420 394 

Rondning 181 151 

Rehab 150 78 

VRI 112 174 

Självtillfogad skada 74 83 

Tandvård  2 

  

Inom område 4, medicinsk diagnostik och medicinsk fysik och teknik 

rapporteras avvikelser och incidenter förutom i MedControlPro även i andra 

kvalitetskontrollsystem: RMT+, Sympathy och Flexlab. Avvikelser följs 

mycket noga, utreds och föranleder åtgärd vid behov. 

Klinisk patologi har haft betydligt färre avvikelser under året. Orsaken 

tillskrivs färre inkomna prover till följd av minskad operationsverksamhet 

och avbrott i gynekologiska cellprovskontroller. Förre prover ha också 

inneburit att man kunnat arbeta bort köerna och kortat svarstiderna. 

4.3 Klagomål och synpunkter 

Under 2020 registrerades ca 2 000 patientklagomål med händelsedatum 

2020 i avvikelsehanteringssystemet, vilket är en minskning med 25 % 

jämfört med 2019 (ca 2 600). 

Även ärenden som handläggs av Patientnämnden har minskat med tidigare, 

antalet klagomål som inkom skriftligen via patientnämnd har minskat något 

jämfört med tidigare, liksom klagomål via Inspektionen för vård och 
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omsorg. 

Möjligen har pandemisituationen inneburit att man som patient och 

närstående inte vill belasta vården med synpunkter. Kanske har man också 

haft överseende med mindre allvarliga brister. 

En stor andel av klagomålen, ca 71 %, inkommer direkt till verksamheterna 

från patienter och närstående, inklusive via 1177.se, vilket är positivt. Det är 

önskvärt att klagomål i så stor utsträckning som möjligt framförs direkt till 

verksamheterna, inte minst för att det då är möjligt att direkt föra en dialog 

med patient eller närstående, kunna rätta till eventuella missförstånd och få 

en fördjupad insikt i patientens perspektiv. 

 

 

Hälften av patientklagomålen som inkom under 2020 rör brister i 

kommunikation, varav informationsbrist är den största delen, följt av 

tillgänglighet och delaktighet. 

  

Fördelning av patientklagomål 2020, MCP 
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Ca 35 % av patientklagomålen rör vård och behandling och i 90 st. av 

klagomålen har det registrerats att en vårdskada inträffat, dvs i ca 5 % av 

patientsynpunkter. 

30 % av de Lex Mariaanmälningar som görs har sin grund i 

patientklagomål, vilket visar att patientklagomålen tas på stort allvar och har 

minst lika stor betydelse för anmälningar som de personalrapporterade 

avvikelserna. 

 

  

Det totala antalet ärenden som rörande SU som rapporteras från 

patientnämnden (1150) rör alla olika förfrågningar från patient och 

närstående angående vård på SU. Regelrätta klagomål utgör en ca 40 %. 

Dessa skickas skriftligen ut till aktuell verksamhet via expeditionen för 

patientärenden och registreras i avvikelsehanteringssystemet. 

Jämförelse mellan klagomål registrerade i avvikelsehanteringssystemet, 

antal händelser över tid, samt patientnämndens alla ärenden. Källa MCP 

och patientnämnd. 
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4.4 Händelser och vårdskador 

Antalet rapporterade händelser med risk för vårdskada har minskat med 

7,3 % vilket kan ses som marginellt sett i ljuset av den allmänt minskade 

avvikelserapporteringen 

Antalet registrerade vårdskadehändelser ligger i stort sett oförändrat jämfört 

med föregående år. 

Antal rapporterade händelser rörande vårdskador och risker, 

MedControlPro 

Rapporterade vårdskadehändelser SU Antal 

Inträffat 2020 2 363 

Inträffat 2019 2 404 

Kunnat inträffat 2020 12 396 

Kunnat inträffat 2019 13 367 

Antalet rapporterade händelser rörande vårdskador och risker, MedControl 

Pro.
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Totalt antal rapporterade händelser totalt jämfört med händelser rörande 

vårdskador och risker, MedControlPro. 

 

Över året uppvisar antalet rapporterade händelser väsentligt likartat mönster 

jämfört med tidigare år, med nedgång under sommarmånaderna. Den topp 

som sågs i antalet händelser i mars 2019, var, så som då misstänktes, en 

engångsföreteelse. 

 

I den könsuppdelade statistiken ses en liten skillnad gällande vårdskador, 
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där vårdskador rörande män utgör 57 % av inträffade vårdskador. 

 

För ärenden där risk för vårdskador rapporteras finns kön ej angivet för en 

stor andel, varför eventuell könsskillnad ej går att säkerställa. 

 

Avvikelserapporter från personalen och patientklagomål skall alltid utredas 

och utgör underlag bland annat för identifiering av allvarliga händelser som 

föranleder Lex Maria-anmälan. 

Lex Maria ärenden 

Under 2020 gjordes 92 Lex Maria-anmälningar baserat på händelser som 

upptäcktes och rapporterades huvudsakligen under 2019-2020. Detta antal 

är jämförbart med antalet 2018. Om man undantar 2017, då maxantalet LM-

anmälningar gjordes, är antalet anmälningar av ärenden som inte har sin 

grund i suicid/suicidförsök likartat sedan 2012. 

Sjukhuset har alltså lyckts upprätthålla anmälnings- och 

utredningsfrekvensen trots stora påfrestningar på vården. 

Utvecklingen av Lex Maria-anmälningar under 2010-2020, MedControl 

Pro.
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Gällande lex Mariaärenden varierar könsfördelningen över åren något och 

uppvisar ingen säker trend. 
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Utredning av vårdskador 

Alla vårdskador ska utredas. För mindre allvarliga händelser räcker 

utredning via MCP. Den vanligaste metoden att utreda allvarliga vårdskador 

på sjukhuset är händelseanalyser och i vissa fall används internutredningar, 

till exempel vid suicid. Trots pandemin har regelrätta händesanalyser 

genomförts i lika stor omfattning som tidigare. 

 

 

Utöver att de utredningar som görs inför Lex Maria-anmälningar leder till 

åtgärder i den egna verksamheten så bidrar de också till lärande på nationell 

nivå till exempel genom att förslag på förbättringar av Vårdhandboken 

framförs. 
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Utredningarna visar att de vanligaste orsakerna till felhändelser är brister i 

kommunikation, hög arbetsbelastning, fördröjd tid till behandling, otydliga 

rutiner samt avsteg från befintlig rutin. 

Några exempel på utförda händelseanalyser samt förbättringsåtgärder: 

• Larmsnitt på grund av att navelsträngen fäst i moderkakans kant i 

fosterhinnan på livmoderns inre mynning (Vasa Previa). Förbättring 

av rutin, träning/undervisning i teamet samt ansvaret hos alla 

deltagare i ett team 

• Smittspridning av MRSA: utbildning i basala hygienrutiner för 

nyanställda, återkommande kring hygienfrågor och patientbunden 

utrustning 

• Patient avlider vid överflytt från stationär respirator till 

transportventilator, ny sjukhusgemensam rutin för överflytt, ökat 

samarbete mellan förvaltningens AnOpIVA-enheter 

• Flera händelseanalyser har berört PVK-skötsel och hantering av 

dessa där patienter har drabbats av VRI. Ett flertal åtgärder har 

arbetats fram för att förhindra detta, till exempel har 

vårdavdelningarna tillverkat "PVK-magneter" till patienttavlan på 

avdelningarna. Denna åtgärd upplevs på ett bra sätt öka följsamheten 

till korrekt hantering av PVK 

• Patient med känd nötallergi, äter nötter på vårdavdelning och får en 

anafylaktisk reaktion och avlider. Kontinuerlig träning på 

akutmedicin inom psykiatrin 

• Multidisciplinär genomgång i tumörteam och andra enheter i 

utredningsfasen för att förhindra fördröjd behandling 

• Brister i kommunikation vid förflyttning av svårt sjuk patient -

 SBAR kommunikationsverktyg och utse tydlig ledare vid 

förflyttningar av svårt sjuka patienter 

• Förtydligande i rutin om vilka radiologiska fynd som bedöms som 

mycket akuta och skall meddelas remitterande läkare per telefon, 

tydlig visuell skillnad i IT-systemet på preliminära och definitiva 

svar samt uppdatering av rutin för signering av röntgensvar 

• Förbättringsarbete kring insulinhantering för att säkerställa en säker 

läkemedelshantering 

Under Coronapandemin har ovanliga och allvarliga vårdskador inträffat i 

samband med intensivvården, som hjärtstopp med efterföljande 

komplikationer, ärrbildning vid struplockshuvudet efter respiratorvård och 

intubation, administrering av för hög dos läkemedel (insulin), samt 

fördröjning av operation på grund av försenat covid-19 test. 

  

Vid granskning av vårdgivarens utredningar i samband med lex Maria 

anmälningar begär Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ibland 

komplettering och fördjupad utredning. IVO hade under 2018 ett stort fokus 

på att öka kvaliteten på utredningar och ställde många kompletterande 

frågor. IVOs krav på kompletteringar har under 2020 minskat påtagligt, 

vilket tolkas som att sjukhuset lyckats upprätthålla utredningsarbetet trots 

det stora trycket på vården. 
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Det finns ingen signifikant skillnad gällande kompletteringskrav för 

utredningar som gjorts med händelsesanalysmetodik respektive förenklad 

metod, s.k. internutredningar. Detta tolkas som att det görs en rimlig 

bedömningen av vilken utredningsmetod som ska användas i respektive 

ärende. 

 

  

Totalt antal ärenden under 2020 

Expeditionen för patientärenden 
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4.5 Riskanalys 

Under året har flera riskanalyser (RAA) gjorts såväl på verksamhets-, 

områdes- som SU-övergripande nivå. 

Omr 1 

• Handlingsplaner upprättas för att vidta åtgärder som minskar de 

identifierade riskerna i analyserade processer 

• Uppföljning görs av planerade åtgärder. 

På området har sammanlagt 17 riskanalyser utförts. Några exempel är: 

• Läkemedelshantering på Barncancercentrum 

• Sammanslagning av Barnfysiologen med klinisk fysiologi vuxen 

område 4 

• Sjuksköterskemottagning för fimosis (ärrbildning i förhuden) på 

Urinvägsmottagning Kirurgi 

• Införarande av ett nytt arbetssätt genom att skapa en väg till BUP 

öppenvård för telefoni och införa TeleQ, 

• Risker med central venkateter 

• Hemgång 6 timmar efter förlossningen med senarelagd 

barnläkarundersökning vid återbesök 

Omr 2 

Flera verksamheter inom psykiatrin arbetar med analysmetoden FRAM för 

att identifiera olika styrkor och brister i verksamheten. 

Ett stort antal riskanalyser har genomförts inom AN/OP IVA på Östra 

sjukhuset på grund av all omställning kring Covidvården. Det har handlat 

om arbetsmiljö, bemanning, worksshifting, semestrar och organisatoriska 

förändringar. 

Patientsäkerheten på innergårdarna i psykiatribyggnaden på östra Sjukhuset 

har också blivit analyserat på initiativ av Beroende. Innergårdarna utgör en 

patientsäkerhetsrisk då det finns möjlighet att klättra upp längs väggar och 
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avgränsande hinder. Åtgärder har vidtagits för ökad patientsäkerhet . 

Inom rättspsykiatrin genomförs kontinuerligt riskanalyser kopplade till det 

ständigt pågående arbetet med avvikelsehantering. Drygt 30 har gjorts under 

året. 

Omr 3 

I samband med att coronapandemin startade fanns inte tid för riskanalys 

enligt rutin. En övergripande riskanalys inom intensivvården genomfördes 

genom ett snabbprotokoll som omfattade samtliga risker. 

Exempel på några riskanalyser som gjorts är: 

• riskanalys i samband med förändring i vårdplatser 

• riskanalys i samband med eventuell minskning av geriatriks jour 

• riskanalys i samband med flytt av den handkirurgiska verksamheten 

• riskanalys i flera av verksamheterna i samband med förändrade 

uppdrag covid-19 

• riskanalys kring öppettider för Sterilteknik Östra 

Omr 4 

Under 2020 har ett femtontal riskanalyser genomförts på Område 4. Fem av 

dessa har varit riskanalyser i samband med uppgradering eller annan 

förändring av de LIS-system, laboratorieinformationssystem, som används 

inom Område 4. 

Exempel på frågeställningar för andra riskanalyser som genomförts är 

driftsättning av Utrustningsplattformen och organisatorisk förändring inom 

Klinisk fysiologi. 

Med anledning av covid-19 har riskanalyser gjorts avseende förändring av 

helgarbete på Klinisk mikrobiologi från februari 2020, öppnandet av en ny 

avdelning för tillverkning av provtagningskit för covid-19 samt förändringar 

i produktionsplanen på Radiologi med anledning av covid-19 pandemin. 

Omr 5 

Exempel på riskanalyser som genomförts under året: 

• Vid öppnandet av covid-IVA på operation 4 gjordes riskanalys under 

arbetets gång 

• Digital signering av röntgensvar i Agfa 

• Koncentrationen av endokrinhalskirurgi, på VGR och SU-nivå 

• Akut ÖNH verksamhet vid AKOM helg / kvällstid och karantänakut 

ÖNH 

• Inför införandet av papperslöst arbete genomfördes riskanalys ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv på onkologen. 

Omr 6 

De flesta verksamheter har utsedda analysteam. Vid 

verksamhetsområdesöverskridande riskanalyser medverkar utvecklingschef 

som analysledare. 

Under året har området genomfört sex riskanalyser. 

Verksamheterna riskbedömer patienter dagligen gällande exempelvis fall 

och trycksår. 

En  övergripande riskanalys genomfördes: 
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• Inför införandet av Bild och Svar - Bild och funktionsmedicin 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (BoSS BFM) 

• Ett flertal riskanalyser har genomförts i berörda verksamheter och 

sammanställts inför koncentration av sällanvård på SU. 

• Inför nya avtalet med Lundby/Capio samt organisationsförändring 

laboratoriemedicin regionalt. 

• På SU nivå har genomförts RA avseende öppnandet av tredje 

enheten för sterilteknik på Östra sjukhuset.  
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5 Mål och strategier för kommande år 
Nå en allt bättre patientsäkerhetskultur genom högt i tak i dialoger om 

patientsäkerhetsfrågor i alla sammanhang. 

Fortsatta patientsäkerhetsronder i alla verksamheter, 

Fortsatt strävan efter att nå måltalen för alla våra patientsäkerhetsindikatorer 

och arbeta integrerat med dessa så att det blir enkelt och smidigt att göra rätt 

i vården av patienten. 

Huvudsakligt fokus på trycksårsprevention och vårdrelaterade infektioner 

2021. 
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