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SAMMANFATTNING 

Region Stockholms patientsäkerhetsberättelse 2021 

Syftet med Region Stockholms patientsäkerhetsberättelse är att ge en bild av det arbete som har gjorts 
inom patientsäkerhetsområdet utifrån ett regionsövergripande perspektiv. Den beskriver regionens 
åtgärder på huvudmannanivå för att stödja och samordna arbetet hos vårdgivarna. Det vill säga hur det 
regionsövergripande arbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har 
uppnåtts.  

I berättelsen redogör vi i första hand för det arbete som har skett inom ramen för hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens uppdrag. Underlaget till berättelsen är framtaget av representanter från 
förvaltningens avdelningar. Patientsäkerhetsberättelsen gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande.  

Utöver krav i regelverk såsom patientsäkerhetslagen (2010:659) gör staten särskilda överenskommelser 
med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som Region Stockholm deltar aktivt i arbetet med. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stödjer arbetet hos vårdgivarna med patientsäkerhetsområdet. Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen har bland annat samordnat punktprevalensmätningar för vårdrelaterade 
infektioner (VRI), basala hygienrutiner och klädregler (BHK) och trycksår. Resultat från dessa mätningar 
redovisas i denna berättelse på regionsövergripande nivå. Vidare ger vi exempel på arbete för ökad 
patientmedverkan och för att stärka en gynnsam patientsäkerhetskultur. Vi redogör också för det aktuella 
läget för metoder och verktyg som i dag används i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. En summering 
av behoven av fortsatt arbete avslutar berättelsen.  

Även 2021 har präglats av stort fokus på covid-19 pandemin och dess konsekvenser med ökat tryck på 
vården, vaccinationer mm. Detta har delvis förlångsammat arbetet med implementeringen av den 
regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet (RHP PS) samt i vissa fall inneburit behov av 
uppskjutning av en del planerade aktiviteter. Samtidigt kan det konstateras att patientsäkerhetsarbetet 
kräver ett ständigt förbättring- och utvecklingsarbete både på huvudmannanivå och vårdgivarnivå. RHP 
PS har utgjort ett bra verktyg som har bidragit till att belysa styrkor och svagheter inom olika delar av 
patientsäkerheten på ett systematiskt och tydligare sätt. Det har inneburit att vi enklare kan definiera och 
prioritera de viktigaste arbetsområden och aktiviteter inom patientsäkerhet. 
Den Regionala Samverkansgruppen Patientsäkerhet, RSG PS har en central roll för det strategiska och 
systematiska patientsäkerhetsarbete i regionen. RSG PS är involverad i pågående revidering och 
uppdatering av RHP PS med fokus på att konkretisera och bättre knyta ihop patientsäkerhetsaktiviteterna 
inom och mellan de olika organisatoriska nivåerna.  

Vårdgivarna upprättar egna patientsäkerhetsberättelser 

Vårdgivarnas egenkontroll är viktig och bidrar till en ökad systematik i patientsäkerhetsarbetet. Denna 
systematik fortgår hos regionens vårdgivare som enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprättar 
en patientsäkerhetsberättelse i syfte att hålla ett bra grepp om sitt patientsäkerhetsarbete. I berättelsen ska 
vårdgivarna redogöra för vad som har gjorts och vilka resultat de har uppnått under det föregående året. 
Patientsäkerhetsberättelsen i sig kan ses som ett verktyg för att främja hög patientsäkerhet i vårdgivarnas 
verksamheter. För en närmare beskrivning av respektive vårdgivares patientsäkerhetsarbete 2021 hänvisar 
vi till de lokala patientsäkerhetsberättelserna som ofta finns på vårdgivarnas webbplatser.  
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Ny nationell mall för Patientsäkerhetsberättelser (PSB) 

 
Från och med denna PSB, används en ny nationellt framtagen mall som bättre följer nationella och 
regionala handlingsplanerna för ökad patientsäkerhet. Då mallen blev färdigställd i slutet av 2021, behövs 
förändringar i hur sammanställningen av genomförda aktiviteter, resultat, identifierade nya behov och 
framtida mål och planer ska redovisas nästkommande år. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet vårdskador. 

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

”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den 

nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

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

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

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 § 

Nollvision för vårdskador 

Region Stockholm har en politiskt beslutad nollvision för vårdskador1. Det innebär att inga patienter ska 

drabbas av undvikbara skador i vården. Ett verktyg för att uppnå visionen är de avtal som Region 

Stockholm som huvudman för hälso- och sjukvården tecknar med vårdgivare. I avtalen slås det fast att 

vårdgivarna, offentliga som privata och oavsett inriktning och omfattning i verksamheten, ska fullfölja sina 

skyldigheter enligt gällande lagar, föreskrifter, regionala och nationella överenskommelser och riktlinjer 

etcetera I avtalen ställs krav på att vårdgivarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med 

patientsäkerhetslagen och att de har ett ledningssystem (SOSFS 2011:9) för sin verksamhet. 

 

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter mot vårdskador. Detta sker med fördel genom förebyggande 

arbete och aktiviteter inom många områden. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) gav hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 2019 i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 

Region Stockholms regionala handlingsplan för ökad patientsäkerhet är framtagen med samma struktur 

som den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet och beslutad i VKN i februari 2020. Syftet är 

att stärka och stödja det regionala patientsäkerhetsarbetet på övergripande, huvudmannanivå och därmed 

även hos de enskilda vårdgivarna i regionen. Varje enskild vårdgivare i Region Stockholm behöver 

identifiera vilka aktiviteter som måste vidtas lokalt för att bidra till att de egna och regionens 

patientsäkerhetsmål uppnås. 

I den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet beskrivs inledningsvis kortfattat 

patientsäkerhetsläget i Region Stockholm i samband med att grundläggande förutsättningar för 

patientsäkerhet beskrivs. Därefter redogörs för de konkreta aktiviteter som planerades inom fem 

fokusområdena; 

• Ökad kunskap om inträffade vårdskador 

• Tillförlitliga och säkra system, enhetliga processer och rutiner 

• Säker vård här och nu 

• Stärka analys, lärande och utveckling 

• Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 
1 Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetslagen 2010:659. 
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Arbetet har under 2021 fortsatt men har i vissa delar fortskridit långsammare än förväntat med 

anledning av covid-19 pandemin som fram till nu och fortfarande engagerar flera nyckelpersoner i det 

ordinarie patientsäkerhetsarbetet. 

Många av aktiviteterna behöver också genomföras fortlöpande och/eller under flera år. 

     Vårdrelaterade infektioner – VRI 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) medför inte bara förlängda sjukdomsperioder, ökad 

antibiotikaförbrukning och ett ökat lidande för patienterna utan också höga kostnader för samhället. 

Region Stockholms arbete mot vårdrelaterade infektioner bedrivs inom ramen för ”Handlingsprogram 

för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning i hälso- och sjukvården”.     

Handlingsprogrammet sträcker sig från 2019 fram till och med 2023. Flera av hälso- och 

sjukvårdsförvaltningens avdelningar bidrar till arbetet utifrån sina samordnings- och expertfunktioner.  

Dessa avdelningar har under 2021 fortsatt att verkställa det beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden 

2017 fattade om att breddinföra Infektionsverktyget i Region Stockholm. Arbetet inkluderar både 

anslutning av vårdgivare och framtagande av stöd för validering av data. Under 2021 har mätmetoden 

för VRI-indikatorn bytts ut. Våren 2021 gjordes mätningen med samma metod som använts sedan 

2008, vilket är en prevalensmätning där man ser hur många av de patienter som är inskrivna i den 

slutna vården en viss dag som har en vårdrelaterad infektion. Hösten 2021 gjordes mätningen med 

hjälp av Infektionsverktyget där man ser hur många antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner 

som inträffat inom den slutna vården under en tidsperiod. 

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och visa information om 

vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning, vilket kommer att öka möjligheterna till 

förbättringsarbeten inom området. 

 

 

      Arbetet måste fortsätta inom handlingsprogrammet 

För ett fortsatt långsiktigt arbete med att förebygga VRI uppdateras det regionövergripande 

Handlingsprogrammet för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning i hälso- och 

sjukvården fortlöpande. Handlingsprogrammet är ett stödjande kunskapsunderlag för alla vårdgivare, 

men också ett styrande dokument för uppföljning av åtgärder inom sju identifierade insatsområden. 

Vårdhygien Stockholm är delaktiga i arbetet genom att ge rådgivning och undervisning utifrån 

handlingsprogrammet till vårdens medarbetare. 

Mätning av VRI kommer framöver att kunna ske med hjälp av Infektionsverktyget (ersätter då punkt-

prevalensmätningar) som ger möjlighet att följa upp såväl VRI som antibiotikaanvändning och därmed 

bättre stödja ett lokalt förbättringsarbete. 

VRI är fortsatt ett prioriterat område och hos flertalet vårdgivare pågår ett intensivt arbete för att både 

förebygga och minska antalet vårdrelaterade infektioner. Om det kan man läsa vidare i respektive 

vårdgivares patientsäkerhetsberättelse. 

Organisation och ansvar – Vem gör vad inom patientsäkerhet i Region Stockholm? 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

Vårdgivarna är ansvariga för patientsäkerheten i den egna verksamheten. Det är där som det konkreta 

arbetet med att förebygga och minska vårdskador genomförs. Det innefattar bland annat att de måste 

följa gällande regelverk och rutiner samt att fortlöpande följa upp, utvärdera och förbättra sin 

verksamhet.  

 

Regional Samverkansgrupp Patientsäkerhet (RSG PS) Stockholm-Gotland ska verka för utveckling och 

samordning av patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården samt tandvården inom regionerna. 
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I uppdraget ingår bland annat att utfärda riktlinjer och rekommendationer för patientsäkerhetsarbetet 

hos vårdgivarna i den offentligt finansierade vården. 

Regional Arbetsgrupp Vårdhygien (RAG Vårdhygien) Stockholm-Gotland arbetar på uppdrag av RSG 

PS. RAG Vårdhygien ska verka för att vård och omsorg är av god vårdhygienisk kvalitet och är säker 

för patienten. Det innebär att förebygga smittspridning och förhindra vårdrelaterade infektioner, och 

därmed minska lidandet för enskilda patienter. Bästa möjliga kunskap ska också finnas tillgänglig och 

användas i varje patientmöte. 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samordnar, stödjer, utvecklar och följer upp patientsäkerhetsarbetet 

inom den regionsfinansierade vården.  Detta sker genom avtalen med vårdgivarna men också med 

hjälp av expertfunktioner inom olika områden och avdelningar inom förvaltningen. Avdelningen 

Patientsäkerhet och beredskap har en samordnande roll för patientsäkerhetsarbetet och samordnar 

både interna nätverk på förvaltningen och externa nätverk för vårdgivare. 

 

Patientnämndens främsta uppgift är att hjälpa patienter att framföra synpunkter och klagomål till 

ansvariga vårdgivare. Ytterligare uppdrag PAN har är att analysera och föra statistik över inkomna 

klagomål och synpunkter vilket skickas till vårdgivare, Inspektionen för vård och omsorg samt Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen, Årligen skickas även principärenden och ärenden till Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen/Hälso- och sjukvårdsnämnden. Principärenden och ärenden handlar om olika 

patientsäkerhetsrisker, generaliserbara händelser och/eller avvikelser av principiell karaktär som kan 

förväntas inträffa på flera håll i sjukvårdssystemet.  

  

Samverkan för att förebygga vårdskador  

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

Strama arbetar för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens 

Resistensutvecklingen hos bakterier ökar oroväckande i vår omvärld. Onödig förskrivning av antibiotika 

bidrar till detta. Sedan många år har dock invånarna i Region Stockholm hämtat ut allt färre 

antibiotikarecept och invånarna får nu mindre antibiotika än riksgenomsnittet. Så sent som 2017 fick 

invånarna i Region Stockholm mest antibiotika i hela landet. Särskilt i samband med utbrottet av covid-19-

pandemin sågs mycket stora minskningar i uthämtade antibiotikarecept. Råd om att hålla fysisk distans, 

tvätta händerna samt att stanna hemma vid sjukdom gjorde att färre infektioner spreds i samhället, vilket 

ledde till ett faktiskt minskat behov av antibiotika. Initialt under covid-19 pandemin påverkades också 

patienternas sökbeteenden och lindrigare sjuka patienter avstod i större utsträckning från att söka vård 

jämfört med tidigare, vilket också kan ha bidragit till minskad onödig antibiotikaförskrivning.  

Under 2020 var minskningen hela 19 procent jämfört med 2019 och en fortsatt minskning med 4,2 

procent sågs under 2021. Region Stockholms nivå för 2021 landade på 228 uthämtade antibiotikarecept 

per 1000 invånare medan riksgenomsnittet var 230. Därmed uppfylls det nationella patientsäkerhetsmålet 

om max 250 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och år med god marginal. I nuläget syns inga 

tecken till underbehandling med antibiotika, vilket också är viktigt att bevaka. 

Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) arbetar för rationell antibiotikaanvändning och minskad 

antibiotikaresistens. Strama Stockholm genomför årligen cirka 100 möten med återkoppling av 

antibiotikaförskrivning med enskilda husläkarmottagningar och närakuter. Det nationella verktyget 

Primärvårdskvalitet används för diagnoskopplad uppföljning av förskrivningsdata från 

husläkarmottagningarna. Detta tydliggör lokala förbättringsområden och kvaliteten på förskrivningen 

förbättras över tid. 
Strama Stockholm undervisar både på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna i regionen för att nå 

studenter med information om klok och återhållsam antibiotikaanvändning. Under 2021 lanserades även 
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en webbutbildning för att förebygga vårdrelaterade infektioner, VRI-smart. Tyvärr fick många av Strama 

Stockholms planerade aktiviteter och utbildningar, inte minst gentemot slutenvården, under 2021 skjutas 

på framtiden med anledning av covid-19 pandemin. Det är angeläget att regionens sjukhus fortsätter att 

utveckla arbetet med antibiotikaronder, som är ett evidensbaserat arbetssätt där infektionsläkare två gånger 

per vecka går igenom alla patienter som behandlas med antibiotika tillsammans med ansvarig läkare på 

respektive avdelning. Detta arbetssätt har visat sig kunna förkorta antibiotikabehandling och minska 

användning av bredspektrumantibiotika.   

Förutom att bidra till resistensutveckling stör antibiotika också kroppens skyddande normalflora, 

mikrobiotan, och orsakar biverkningar som allergiska reaktioner, diarréer och svampinfektioner. Detta 

måste beaktas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Under 2021 lanserade Strama Stockholm en 

webbutbildning, Ditt inre apotek, som riktar sig till en intresserad allmänhet och ger en evidensbaserad 

översikt av vad vi verkligen vet om vår mikrobiota och vad som påverkar den. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018 (2017:612). Lagen 

innebär förändrade arbetsprocesser vid utskrivning från sjukhusen och vid mottagande i hemmet. 

Arbetsprocessen lägger stor vikt vid planering inför hemgång och stort fokus på samverkan för aktörer 

från hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen. Den fasta vårdkontakten i den öppna vården är 

ansvarig för den fortsatta planeringen för den enskilde som behöver samordnade insatser.  

En regional överenskommelse finns mellan Region Stockholm och kommunerna i länet, genom Storsthlm, 

som trädde i kraft 1 januari 2020.  I överenskommelsen anges modell för kommunerna betalningsansvar 

samt betalningsbelopp för utskrivningsklara dagar. Fakturering sker dock, enligt överenskommelse i länet, 

fortsatt inte under den pågående covid-19 pandemin.  

 

Fortlöpande åtgärder är främst fortsatt implementering av rutiner och arbetsprocesser som tagits fram i 

samband med lagens ikraftträdande. Dialog förs med kommuner och vårdgivare kring följsamhet till 

lagens intentioner. Enligt plan under 2022, ska informationsöverföringssystemet Lifecare SP ersätta 

nuvarande system WebCare. Fler aktörer inom vård och omsorg kommer att ha tillgång till systemet. 

Lifecare SP kommer även att förenkla möjligheterna till dokumentation av samordnad individuell plan 

(SIP).  

 

Samverkan kring läkarinsatser på SÄBO för äldre 

Under pandemin etablerades regelbundna samverkansmöten mellan HSF, den regionala samordningen av 

nära vård (specialuppdrag till SLSO) och de avtalade vårdgivarna som ansvarar för läkarinsatser på SÄBO 

för äldre. Vid vissa frågor har även kommunernas berörda vårdansvariga (MAS nätverket) bjudits in. 

Syftet med dessa möten var ursprungligen att kunna uppnå en tätare samverkan kring frågor kopplade till 

pandemin, såsom skyddsutrustning, hygienrutiner, medicinskt stöd till vård på plats på boendet 

(tilläggsuppdrag för ASIH), provtagning och vaccination. Detta arbetssätt har varit framgångsrikt och 

uppskattat av alla parter och fortsätter nu, om än med mindre täta mötesintervall, med att bevaka olika 

områden där utveckling behövs för att stärka patientsäkerheten i denna mycket sköra patientgrupp. Inför 

2022, behöver fokus läggas bl. a på hur samverkan med kommunala vård-och omsorg kan struktureras 

och stärkas.  
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Handlingsplan för suicidprevention 

Handlingsplan2 för suicidprevention är beslutad i HSN och VKN i november, 2021. Planen fastslår 

åtgärder inom hälso- och sjukvårdsnämndens och vårdens kunskapsstyrningsnämnds rådighet för att 

minska suicidhandlingar hos befolkningen inom Region Stockholm och bland medarbetarna inom hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen (HSF), enligt Region Stockholms strategi för suicidprevention. 

 

En central del av det suicidpreventiva arbetet i hälso- och sjukvården utgörs av patientsäkerhetsarbete. 

Suicid och suicidförsök betraktas som allvarliga vårdskador om de hade kunnat undvikas genom adekvata 

åtgärder i vården. Patienter med förhöjd risk att ta sitt liv förekommer inom alla delar av hälso- och 

sjukvården. För att minska risken för suicid behöver hälso- och sjukvården arbeta systematiskt och 

förebyggande med god samverkan mellan olika instanser.  

 

Samtliga fokusområden och aktiviteter i den regionala handlingsplanen för patientsäkerhet är relevanta för 

det suicidpreventiva arbetet. I handlingsplanen för suicidprevention lyfts två aktiviteter som berör 

stödstrukturer till hälso- och sjukvårdssystemet och som syftar till att identifiera brister i verksamheten 

som kan ha bidragit till att en vårdskada har inträffat eller hade kunnat inträffa, samt för att skapa ett 

lärande som minskar risken för liknande händelser.   

Aktiviteterna är: 

• Verka för att suicidpreventiva aspekter belyses i den del av patientsäkerhetsarbetet som 

syftar till att utveckla arbetssättet kring systematiska analyser av avvikelser, synpunkter och 

klagomål. I detta arbete ingår Regional samverkansgrupp för patientsäkerhet, 

beställaravdelningarna samt kunskapsstyrningsavdelningen på HSF, Patientnämndens 

förvaltning, med flera. 

• Skapa förutsättningar för vårdgivarna att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

genom att HSF tillhandahåller metodstöd i risk- och händelseanalysmetodik samt 

anslutning till det nationella IT-stödet för händelseanalys (Nitha).   

Vidare är en viktig suicidpreventiv insats att förbättra vård- och omsorgskedjor, exempelvis vad gäller 

uppdrag för och kommunikationen mellan olika vård- och omsorgsgivare avseende suicidala patienter; 

barn såväl som vuxna. Behov kring stärkta övergångar avseende somatisk och psykiatrisk 

specialistsjukvård, prehospital vård, habilitering, elevhälsa, ungdomsmottagningar, social omsorg och 

äldreomsorg behöver undersökas. När barn är patienter eller närstående ska barnets bästa beaktas i 

enlighet med lagen (2018:1197) om FN:s konvention om barnets rättigheter och hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30).  

I handlingsplanen för suicidprevention lyfts en aktivitet som berör förbättring av vårdkedjor för grupper 

med särskild risk för suicid: 

Aktiviteten är: 

• Utreda behov av att förbättra vårdkedjor för grupper med särskild risk för suicid, i nära 

samverkan med den del av patientsäkerhetsarbetet som rör vårdövergångar/sammanhållna 

vårdkedjor.   

• HSF kommer att arbeta med suicidprevention i ordinarie verksamhet. Det som rör 

patientsäkerhet kommer att ske integrerat i implementeringen av handlingsplanen för 

patientsäkerhet. 

 
2 Ta del av handlingsplanen för suicidprevention i sin helhet här:  https://intranat.sll.se/globalassets/nyheter/hsf/hsf-nyheter-

2021/handlingsplan-for-suicidprevention-hsn-och-vkn-2021.pdf 
Ta del av Region Stockholms strategi för suicidprevention här: https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-
arbete/psykisk-halsa/strategi-suicidprevention-region-stockholm.pdf  

 

https://intranat.sll.se/globalassets/nyheter/hsf/hsf-nyheter-2021/handlingsplan-for-suicidprevention-hsn-och-vkn-2021.pdf
https://intranat.sll.se/globalassets/nyheter/hsf/hsf-nyheter-2021/handlingsplan-for-suicidprevention-hsn-och-vkn-2021.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/psykisk-halsa/strategi-suicidprevention-region-stockholm.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/psykisk-halsa/strategi-suicidprevention-region-stockholm.pdf
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Smittskydd arbetar för att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar  

Under 2021 har Smittskydd Stockholm till mycket stor del fokuserat sitt arbete på covid-19-pandemin. 

Övervakning av övriga anmälningspliktiga sjukdomar och annat smittskyddsarbete har fortskridit, men 

nedprioritering har skett av icke-akuta arbetsuppgifter. 

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för och har som övergripande mål att förebygga och 

minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. För mer utförlig statistik 

avseende anmälningspliktiga sjukdomar, se Smittskydd Stockholms och Folkhälsomyndighetens 

webbplats. 

Övervakning sker av alla anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i det elektroniska systemet SmiNet. 

För att förebygga smittspridning i vården övervakas de infektioner som orsakas av bakterier med särskilt 

besvärlig antibiotikaresistens, till exempel Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), 

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) och ESBL-bärande tarmbakterier (ESBL=extended spectrum 

betalactamases), till exempel E. coli. En variant av höggradig ESBL-resistens hos tarmbakterier, så kallad 

ESBLcarba, har ökat på senare år och övervakas särskilt intensivt för att undvika risk för spridning i 

vården. Även andra infektioner kan innebära patientsäkerhetsrisker, till exempel Legionella, tuberkulos, 

mässling, calicivirusinfektion, influensa och covid-19.  

I samband med vård av patienter med anmälningspliktiga resistenta bakterier görs ofta 

smittspårningsinsatser i vården, enligt det handlingsprogram som fastställts av Central hygienkommitté 

(numera Regional arbetsgrupp vårdhygien).  

Utbrott med smittspridning till flera medpatienter (och i vissa fall personal) kan förekomma och 

föranleder intensiva åtgärder från vårdens representanter i samarbete med Vårdhygien och Smittskydd. 

Även de mikrobiologiska laboratorierna deltar i detta arbete. 

  

Smittskydd Stockholm genomför utbildningsaktiviteter riktade till bland annat vårdpersonal om bakgrund 

och hantering av smittsamma sjukdomar, inte minst avseende rutiner för att minska riskerna för 

smittspridning och därmed öka patientsäkerheten. Vidare rekommenderas vårdgivare att årligen erbjuda 

influensavaccination till personal som arbetar med patientgrupper som riskerar att bli svårt sjuka av en 

influensa. Skydd mot andra infektioner som till exempel mässling ses över i samband med nyanställning 

och vaccination erbjuds vid behov. 

Även beställaravdelningarna är involverade via avtal med akutsjukhusen där ett antal indikatorer på säker 

vård följs. En av indikatorerna är andelen riskpatienter där odling för MRSA, VRE och ESBL tagits enligt 

gällande handlingsprogram. En punktprevalensmätning görs två gånger per år och för provtagning 

avseende MRSA finns det sedan 2012 minimi- och målvärden för resultatet (80 procent respektive 90 

procent). För provtagning av VRE och ESBL är kravet att redovisa resultat. 

 

Aktuella smittskyddshändelser och insatser genomförda av Smittskydd Stockholm 2021:             

• Covid-19 pandemin har överskuggat allt annat smittskyddsarbete under 2021. Smittskydd 

Stockholm har fortsatt arbeta med covid-19 ur många tänkbara aspekter, inklusive 

patientsäkerhetsaspekter. Samarbetet med Vårdhygien Stockholm har varit tätt och ett 

flertal dokument med riktlinjer för att förebygga vårdrelaterad smitta med covid-19 finns 

tillgängliga för olika aktörer i vården. Smittskydd Stockholm har även på olika sätt varit 

involverat i arbetet med vaccination mot covid-19. 

• Ett antal spridningar av covid-19 i vårdmiljö har misstänkts/konstaterats där Smittskydd 

Stockholm blivit involverat utifrån sin expertfunktion. 

• En VRE-spridning på ett akutsjukhus har föranlett arbete i styrgrupp enligt 

handlingsprogrammet.  
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• Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar har gått ned under covid-19-pandemin, till 

exempel olika luftvägsinfektioner. Under sista månaderna av 2021 har det dock varit stor 

smittspridning av flera vanliga luftvägsvirus som till exempel RSV och influensavirus, vilket 

kraftigt påverkat sjukvården.  

 

2022 kommer arbetet med covid-19 pandemin fortsätta, samtidigt som arbetet med övriga 

anmälningspliktiga sjukdomar pågår.  

 

Expertfunktionen Vårdhygien förebygger VRI och smittspridning 

Vårdhygien Stockholm är en avtalsfinansierad expertfunktion som bistår avtalsanslutna vårdverksamheter 

i länet i att förebygga och minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och 

vårdpersonal. Rådgivning och undervisning är de huvudsakliga arbetssätten för att nå ut till vården.  

Vårdhygien bistår vårdgivare med vårdhygienisk expertis vid om- ny- och tillbyggnationer, ger stöd till 

Verksamhetens vårdhygieniska kvalitetsarbete, anordnar kurser och ger kunskapspåfyllnad riktade till olika 

yrkeskategorier i vårdhygieniskt arbete utifrån verksamhetens fastställda kompetensutvecklingsplan. 

Fortbildning kan ges på plats hos vårdgivare, till exempel i anslutning till en konstaterad smittspridning 

eller annan uppkommen vårdhygienisk frågeställning, digitalt eller i Hälso-och sjukvårdsförvaltningens 

lokaler. Vårdhygien Stockholm utför också så kallade hygienronder, en kvalitetsgenomgång (en aktivitet) 

som syftar till att hos vårdgivare identifiera förbättringsområden avseende ”god hygienisk standard” enligt 

2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  

Vårdhygien bevakar nya fall av MRSA, Vre, ESBL och ESBLcarba och ger stöd till vårdgivare i enlighet 

med Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning i hälso-och 

sjukvården.  

Under 2021 har Vårdhygien Stockholms arbete till stor del fortsatt påverkats av covid-19 pandemin. 

Frågor kring skyddsutrustning och rekommendationer kring smittförebyggande arbetssätt har 

kontinuerligt setts över i enlighet med rådande kunskapsläge.  

Till viss del har övergripande fortbildningar inom Vårdhygien kunnat genomföras digitalt (via Teams). 

Tyvärr har Vårdhygien Stockholm fått skjuta på fysiska fortbildningstillfällen på grund av restriktioner. 

Vårdhygien har fortsatt medverkat i expertgrupper vid central upphandling av medicintekniska produkter i 

Region Stockholm. I samarbete med beställarenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har 

Vårdhygien fortsatt medverkat vid platsbesök hos nya vårdgivare inför driftstart av verksamheter samt vid 

uppföljning av befintliga verksamheter 

 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsarbetet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sker i form av ett ledningssystem 

för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001.  

Uppföljningar har skett under året på organisationsnivå, verksamhetsnivå och IT-systemnivå hur väl dessa 

uppfyller Regionens uppställda säkerhetskrav inom området informationssäkerhet. 

Riskanalyser genomförs årligen på organisationsnivå, verksamhetsnivå och systemnivå och dokumenteras 

med sannolikhet och konsekvens.   

Den enskilt största förbättringsåtgärden under 2021 har varit de utbildningsinsatser som genomförts inom 

informationssäkerhetsområdet riktat till medarbetare chefer och IT-specialister. Här har verksamheten 

nått målet med 80% deltagande i den obligatoriska utbildningen. Arbetet med att utveckla verktyg och 
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metodstöd för att kunna följa upp Hälso-och sjukvårdsförvaltningens leverantörer och dess efterlevnad av 

Regionens informationssäkerhetskrav fortlöper. 

Skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem som 

används för behandling av personuppgifter och annan informations måste ständigt förbättras för att 

kunna möta ökade säkerhetskrav som uppstår över tid. Dessa säkerhetsåtgärder utgörs i form av både 

tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.  

 

Strålskydd 

SSMFS 2018:5 3 kap. 13 § 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hänvisar till respektive vårdgivare, med tillstånd för strålskydd, som 

upprättar ett strålskyddsbokslut 
 

 

En god säkerhetskultur  

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

Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 

Patientsäkerhetskulturen är en viktig del av organisationens säkerhetskultur. Ett 

uttryck för säkerhetskulturen i en vårdverksamhet är ledarnas och medarbetarnas 

attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet. Dessa attityder och förhållningssätt 

återspeglar säkerhetsklimatet i en verksamhet. Ett sätt att få en bild av medarbetarnas uppfattning om 

faktorer av betydelse för patientsäkerheten är att mäta patientsäkerhetskulturen med hjälp av en 

enkätundersökning. Syftet är att bidra till att patientsäkerhetskulturen får en gynnsam utveckling. 2018 

lanserade Sveriges kommuner och regioner (SKR) elva frågeställningar som är viktiga för en säker vård, 

HSE-frågor (Hållbart Säkerhets Engagemang). Dessa frågeställningar är ett alternativ till att varje gång 

genomföra en större patientsäkerhetskulturmätning. I Region Stockholm inkluderades HSE-

frågeställningarna i medarbetarundersökningen redan på hösten 2018 och på hösten 2019 genomfördes 

mätningen av HSE-frågorna ånyo i samband med medarbetarundersökningen. Medarbetare som har 

direkt eller indirekt patientkontakt i hälso- och sjukvården har fått dessa frågeställningar att besvara. 

Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop och påverkar varandra, det är därför också viktigt att insatser 

för de båda aspekterna samordnas på alla nivåer. Under 2019 kompletterades därför medarbetarenkäten 

även med nio HME-frågor (Hållbart Medarbetar Engagemang) vilket möjliggör ett totalindex HSE+HME 

på både region- och vårdgivarnivå. 
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Det är viktigt att det övergripande resultatet av HSE-frågeställningarna bryts ner och analyseras lokalt hos 

vårdgivarna. Det finns stora variationer mellan olika verksamheter. Utfallet visar på förbättringsområden 

och styrkor, men ger inga svar på varför resultatet ser ut som det gör. Förutsättningar för att arbeta vidare 

med förbättringsarbete skapas när chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för en dialog om 

utfallet av frågeställningarna. Mer om det lokala arbetet finns att ta del av i respektive vårdgivares 

patientsäkerhetsberättelse. Där finns också mer konkret beskrivning kring hur vårdgivarna arbetar för att 

följa upp och skapa dialog kring säkerhetskulturen, till exempel genom att använda Säkerhetskulturtrappan 

från A till E.  
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Adekvat kunskap och kompetens 

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

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

arbete.  

 

Utbildningsuppdraget – en förutsättning för vårdens 

kompetensförsörjning 

Då det är av största vikt att det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens för en patientsäker 

hälso- och sjukvård har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) under året fokuserat på att säkerställa att 

utbildningsuppdraget fullföljs för utbildningar till samtliga vårdyrken och professioner. HSF har även 

genomfört kompetensinventeringar för att identifiera bristspecialiteter.  

Arbetet har fortsatt med att se över och förbättra vårdavtalen utifrån ett utbildnings- och 

kompetensförsörjningsperspektiv genom att tydliggöra utbildningsuppdraget i förvaltningens 

avtalsprocess och i avtalsmallar. Arbetet har också fortsatt med att tydliggöra utbildningsuppdraget 

avseende specialistläkare i syfte att säkerställa att avtalen i högre utsträckning tar hänsyn till ST-

utbildningskraven och behovet av sidotjänstgöringsplatser.  

 

HSF har fortsatt arbetat för att högskolor, universitet och yrkeshögskolor ska tillhandahålla de 

utbildningar som olika kompetensinventeringar konstaterat att det finns behov av på både kort och lång 

sikt. Samverkansorganisationen med lärosäten, skolor och vårdverksamheter för studerandes 

verksamhetsintegrerade lärande (VIL) har fortgått och varit extra intensiv för att utbildningsuppdraget ska 

fortgå trots pågående covid-19 pandemi, så de studerande examineras i rätt tid och blir anställningsbara. 

HSF har bidragit till pedagogisk kompetensutveckling i form av handledarutbildningar som riktas till 

medarbetare inom både egenägd vård och privata vårdgivare. 

 

I samverkan med Regionledningskontoret har HSF bidragit i arbetet med lönesatsning under 

specialistsjuksköterskeutbildning som erbjudits både privata och egenägda vårdgivare utifrån identifierade 

kompetensbehov. Satsningen innebär att medarbetare kan gå en specialistsjuksköterskeutbildning med 

bibehållen lön under utbildningen. Förbättrad information på Vårdgivarguiden om satsningen och en 

tydligare process för ansökningsförfarande har utvecklats under året och fler privata vårdgivare tar nu del 

av satsningen.  

 

Läkemedel  

Målsättningen för Region Stockholms läkemedelsarbete är att rätt läkemedel ska ges till rätt patient vid rätt 

tillfälle och i rätt dos. Arbetet för att uppnå detta mål sker i samarbete med Region Stockholms 

läkemedelskommitté och dess expertgrupper.  

 

Region Stockholms läkemedelskommitté tar årligen fram en rekommendationslista, Kloka Listan, som 

innehåller rekommendationer för kloka läkemedelsval. Kloka listan är i första hand ett stöd till 

primärvården men rekommendationer för den specialiserade vården ges när ett klokt val kan göras eller 

när det finns behov av att säkerställa en jämlik läkemedelsanvändning i regionen. Region Stockholms 

läkemedelskommitté har utöver detta ett uppdrag att implementera Kloka listan, öka kunskapen kring 

läkemedel hos förskrivare och patienter, att utveckla säker och evidensbaserad läkemedelsinformation och 

ge stöd för arbetet med säkra läkemedelsordinationer till de äldre och sköra patienterna. Under 2021 har 
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samverkan med patientorganisationer och pensionärsföreningar fortsatt att fördjupats. Utvecklingen har 

dock hämmats av att det inte varit möjligt med fysiska möten på grund av covid-19 pandemin. 

 

Tillsammans med Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertråd sker Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningens implementering av läkemedelsstrategin genom kunskapsstöd som Janusmed, 

läkemedelsrekommendationer genom Kloka Listan samt information om viktiga läkemedelshändelser som 

restnoteringar genom Janusinfo. Under 2020 förändrades uppdraget för enheten Medicinsk fortbildning, 

vilket innebar att Hälso- och sjukvårdsförvaltningens fortbildningsuppdrag upphörde. Under 2021 har 

uppdraget istället tagits över av Akademiskt primärvårdscentrum och de har nu ansvar för uppsökande 

läkemedelsinformation. Ett nära samarbete mellan Region Stockholms läkemedelskommitté och 

Kunskapsteam läkemedel vid Akademiskt primärvårdscentrum har etablerats. 

Läkemedelsgenomgångar  

Läkemedelsgenomgångar är ett sätt att förhindra läkemedelsfel vid vårdens övergångar. Enligt gällande 

riktlinjer3 ska en enkel läkemedelsgång4 erbjudas alla patienter som är 75 år eller äldre vid besök hos läkare 

i öppenvård, vid inskrivning i slutenvård, vid inflyttning i särskilt boende för äldre och vid påbörjad 

hemsjukvård.  

En fördjupad läkemedelsgenomgång5 ska erbjudas alla patienter efter påbörjad hemsjukvård eller 

inflyttning i särskilt boende, alla 75 år och äldre med dosdispenserade läkemedels eller med tre eller fler 

kroniska diagnoser, samt i situationer där läkemedelsrelaterade problem kvarstår efter en enkel 

läkemedelsgenomgång.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställer tydliga krav i vårdavtalen beträffande läkemedelsgenomgångar. 

Det finns också riktlinjer för hur de ska genomföras. Till exempel följs andelen vårdtillfällen i sluten vård 

där patienten har fått en enkel läkemedelsgenomgång i avtal med akutsjukhusen. 

Effekten av läkemedelsgenomgångar följs upp genom att andelen patienter över 75 år med olämpliga 

läkemedel är en av Hälso- och sjukvårdens kvalitetsindikatorer som följs årligen. Andelen med olämpliga 

läkemedel har successivt minskat under de senaste åren. 

Fortbildning om läkemedel  

Under året har Medicinsk fortbildning och Regions Stockholms läkemedelskommitté arrangerat cirka 175 

olika kunskapsinriktade fortbildningsaktiviteter för vårdgivare i länet, med totalt omkring 7000 deltagare. 

På grund av covid-19 pandemin var antalet fortbildningstillfällen färre än normalt och de flesta har skett 

digitalt. Bland de områden som har behandlats under utbildningarna finns nyheter på Kloka Listan, 

demens, infektioner och antibiotikabehandling, sömnbehandling samt hjärt-kärlsjukdomar.  

Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet 

Läkemedelsrelaterade biverkningar kan leda till onödiga sjukvårdskontakter, förlängda vårdtider och 
återinläggningar. Läkemedelsinteraktioner och för hög dos i förhållande till njurfunktionen utgör två 
vanliga orsaker till dessa biverkningar. För att säkerställa att patienter får en så säker läkemedelsbehandling 
som möjligt tillgängliggör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett antal kunskapsstöd om läkemedel med 
evidensbaserade rekommendationer. Dessa kan användas som ett stöd vid ordinationstillfället eller i 
samband med läkemedelsgenomgångar. 

• Janusmed interaktioner 

 
3 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Region Stockholm 2013.   
4 En enkel läkemedelsgenomgång syftar till att kartlägga en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel, kontrollera om 
läkemedelslistan är korrekt samt bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. 
5En fördjupad läkemedelsgenomgång är en systematisk bedömning och omprövning av varje ordinerat läkemedel utifrån patientens 
hälsotillstånd och behov i syfte att uppnå en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling.  
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• Janusmed riskprofil 

• Janusmed njurfunktion 

• Janusmed amning 

• Janusmed fosterpåverkan 

• Janusmed kön & genus 

Därutöver producerar och förvaltar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett beslutsstöd, Janusmed 
integrerad, som ger möjlighet att få tillgång till kunskapsstöd om läkemedel integrerat i journalsystemet 
direkt kopplat till den aktuella patienten. 

Mål för 2021 
Ett övergripande mål för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att tillgängliggöra befintliga kunskapsstöd 
för fler användare inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar även långsiktigt för att tillgängliggöra samma 
kunskapsstöd för vårdgivare, apoteksaktörer och allmänhet. Detta ger förutsättningar för en säker och 
jämlik vård vid ordination av läkemedel då samtliga har samma källa att utgå ifrån.  

Ett mål för 2021 var att tillgängliggöra kunskapsstödet Janusmed njurfunktion för fler användare genom 
att tillgängliggöra det nationellt via Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) och på så vis ge 
möjlighet för fler journalsystem inom Region Stockholm att tekniskt kunna integrera kunskapsstödet. 

Ett annat mål 2021 var att tillgängliggöra kunskapsstöden Janusmed amning och Janusmed fosterpåverkan 
till farmaceuter på öppenvårdsapotek via E-hälsomyndighetens expertstöd EES. På så vis kan 
apotekspersonal använda samma information i sin rådgivning till gravida och ammande som hälso- och 
sjukvårdspersonalen redan har. 

Innehållsmässigt var målet 2021 att uppdatera successivt utifrån ny tillgänglig evidens. 

 

Utfall 2021 
Kunskapsstödet Janusmed njurfunktion är nationellt tillgängligt via Sil sedan 1 oktober 2021. Detta ger 
samtliga system inom hälso- och sjukvården möjlighet att integrera och använda kunskapsstödets innehåll. 
På så vis erbjuds en teknisk möjlighet för ytterligare journalsystem nationellt, och således även inom 
Region Stockholm, att kunna göra egna integrationer och använda kunskapsstödet. Webbversionen av 
stödet öppnades samtidigt upp tillgängligt för alla nationellt. 

Farmaceuter på öppenvårdsapotek har sedan 1 september 2021 tillgång till kunskapsstöden Janusmed 
amning och Janusmed fosterpåverkan i expertstödsystemet EES som tillhandahålls av E-
hälsomyndigheten.  

Förutom ordinarie uppdateringar och kvalitetsförbättringar av innehållet i kunskapsstöden så har under 
2021 innehållet uppdaterats med senaste evidens avseende vacciner som används i samband med covid19-
pandemin. 

Analys av utfall/resultat 2021 
Den tekniska utveckling för att möjliggöra ökad tillgång till kunskapsstöden Janusmed njurfunktion, 
Janusmed amning och Janusmed fosterpåverkan har genomförts som planerat. Tillgängligheten till 
kunskapsstöden har således ökat.  

Beskrivna mål, strategier och utmaningar inför 2022 
Idag saknas tillgänglig aktuell statistik över användningen av kunskapsstöden. Ett mål för 2022 är att 
förbättra möjligheten att med nya statistiska verktyg följa upp användningen. 

Under 2022 kommer vi fortsätta tillgängliggöra kunskapsstöden för fler användare.  
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Enkätundersökningar genomförda under 2021 bekräftar att allmänheten har ett intresse av kunskapsstöd 
avseende läkemedelsinteraktioner och att de föredrar texter speciellt anpassade för lekmän. Målet är att 
under 2022 arbeta vidare med att tillgängliggöra eller åtminstone förbereda för produktionssättning av en 
version av detta kunskapsstöd mer anpassad för målgruppen. Patienter ges på så vis möjlighet att använda 
stödet som underlag för att diskutera behandling med sin läkare. 

Vi kommer även arbeta vidare med att öka tillgängligheten till kunskapsstödet Janusmed kön & genus 
genom att integrera kunskapsstödet i beslutsstödet Janusmed integrerad som är kopplat till flera 
journalsystem. På så vis ges fler användare inom hälso- och sjukvården direkt åtkomst till kunskapsstödet i 
ordinationsögonblicket. Målet är även att webbversionen av kunskapsstödet ska integreras med övriga 
Janusmed kunskapsstöd på webben och använda samma gemensamma sökfunktion. Denna ändring av 
användargränssnittet ger en bättre översikt och ökar användbarheten.  

 

Enheten kunskapsstyrning och stöd 

Kunskapsstyrning och -stöd tar fram och förvaltar kunskapsstöd regionalt, samt regionala tillägg på 
nationella riktlinjer. Exempel är de webbaserade stöden viss.nu (primärvård), Psykiatristöd.se (psykiatrisk 
specialistvård), CSD i samverkan (nationell sida om sällsynta diagnoser) samt flertalet av de kunskapsstöd 
som publiceras på Vårdgivarguiden.  

I december lanserades en ny samlingssida för kunskapsstöd för specialiserad vård, 
kunskapsstodforvardgivare.se i syfte att digitalisera fler kunskapsstöd för att göra dem mer lättillgängliga i 
patientmötet. Under 2022 skall samlingssidan utvidgas avseende innehåll och knytas än närmre sakkunniga 
och vårdens medarbetare.  

Kunskapsstöden är väl implementerade i vården och baseras på nationella riktlinjer och vårdförlopp med 
regionala tillämpningar kring vårdnivå och samverkan. Kunskapsstöden är förankrade inom 
kunskapsstyrningen genom ett nära samarbete mellan de regionala programområdena. Med enhetliga 
riktlinjer, väl definierade behandlingsmål och indikatorer för uppföljning i det patientnära arbetet ökar 
förutsättningarna för en god och patientsäker vård. Under 2022 kommer fler regionala programområden 
tydliggöra mål och indikatorer för sitt utvecklingsarbete för mer jämlik vård. 

Metodrådet Stockholm-Gotland genomför, tillsammans med ämnesexperter från vården, utvärdering av 
nytta, risker och kostnader för metoder och processer utifrån den vetenskapliga litteraturen, Health 
Technology Assessment (HTA), som vägledning för val mellan olika tänkbara åtgärder. Under året har 
flera rapporter tagits fram och spridits inom berörda vårdområden.  

Under 2022 kommer metodrådet ha utvecklats avseende uppdrag och omfattning utifrån uppdrag i 
regionens budget.  

 

Patienten som medskapare  

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

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

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

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

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Att se patienten som medskapare förutsätter att patienter och/eller närstående finns med redan vid 

planering och utvecklingsarbeten på olika nivåer i sjukvårdssystemet. I Sverige har den nationella 

samverkansgruppen för patientsäkerhet, NSG PS, tillsatt en nationell arbetsgrupp för området 

patientmedverkan, NAG Patientmedverkan. Region Stockholm har utsett två representanter varav en 

patient att delta i arbetet.  
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Patientmedverkan i det systematiska och strategiska patientsäkerhetsarbetet prioriteras i Region Stockholm 

av RSG PS Sthlm/Gotland. Därav deltar en patientrepresentant i RSG PS. Hos alltfler av Region 

Stockholms vårdgivare har också olika ledningsgrupper patientrepresentanter, hos andra sker samarbeten 

med olika former av patientråd. Läs mer om detta i vårdgivarnas egna patientsäkerhetsberättelser.  

 

Patientenkäter är viktiga verktyg i avtalsuppföljningen  

Varje år skickar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ut egeninitierade patientenkäter i syfte att undersöka 

vad patienter har för upplevelser och erfarenheter av erhållen vård och behandling. Resultatet används för 

att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. I första hand ansvarar vårdgivarna själva för 

att resultaten används för utveckling och förbättring på mikronivå6. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

använder resultaten främst för att följa upp vårdavtal, men också i utvärderingar för att belysa 

patientperspektivet. 

Sedan 2009 deltar Region Stockholm i Nationell Patientenkät7. Genom patientenkäterna får patienter 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser av bland annat delaktighet och involvering, 

respekt och bemötande, tillgänglighet, information och kunskap och helhetsintryck.  

Under 2021 genomfördes undersökningar inom följande områden:  

• Somatisk öppen- och slutenvård 

• Primärvård, husläkarbesök  

• Standardiserade vårdförlopp inom cancervård  

• Habilitering och hjälpmedel  

• Primär hörselrehabilitering 

 

Patientdelaktighet i arbetet på Regionalt cancercentrum  

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland erbjuder kunskapsstöd och samverkansformer som 

underlättar och stödjer patienters och närståendes delaktighet i cancervården. Att patienter och deras 

närstående blir mera delaktiga i sin vård och behandling är viktigt för att öka patientsäkerheten.  

RCC stödjer också utvecklings- och forskningsprojekt kring delaktighet, egenvård och patientsäkerhet. 

 

Under 2021 har samverkan med patientorganisationer utökats ytterligare. Sedan september 2021 ingår en 

patientrepresentant i RCC:s ledningsgrupp samt att patientsamverkan är en stående punkt vid RCC:s 

arbetsplatsmöten. Flera utvecklingsprojekt och forskning bedrivs för att stärka patientdelaktigheten. Här 

kan nämnas efterlevandestöd till närstående, återrapportering av närståendes erfarenheter till vårdgivarna, 

samskapande vårdprocess inom det regionala hjärntumörflödet samt enkätstudier till både patienter och 

vårdpersonal kring delaktighet. 

 

Under våren 2021 arrangerade RCC tillsammans med patient-och närståenderådet (som består av 

företrädare för 22 organisationer inom cancerområdet) inom cancer en välbesökt digital workshop kring 

patientdelaktighet, där forskning inom ämnet presenterades och diskuterades. 

 
6 Mikronivå innebär den nivå där vårdmötet sker. 
7 Nationellt gemensamma mätningar har genomförts vartannat år inom Primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, 
Akutmottagningar, Psykiatrisk öppen- och slutenvård, Barnsjukvård öppen- och slutenvård samt Barn- och ungdomspsykiatri. 
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Två temadagar kring cancerforskning har arrangerats i samverkan mellan RCC, Karolinska Institutet och 

det regionala patient-och närståenderådet under 2021.  

 

Journal via nätet 

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa delar av sin hälso- och sjukvårdsjournal 

via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177, Vårdguidens e-tjänster.  

Anslutna journalsystem i Region Stockholm är Cosmic, TakeCare, WebDoc, Obstetrix (förlossning och 

mödrahälsovård), T4 (folktandvården) och ProReNata (KRY).  

Vid revidering av vårdgivarnas avtal med regionen är anslutning till Journalen numera ett krav och arbete 

pågår kontinuerligt med att ansluta vårdgivare.  

Syftet med Journalen är att öka patientens delaktighet och stärka möjligheten till aktivt deltagande gällande 

beslut och uppföljning av sin vård och därmed stödja engagemanget för den egna hälsan. Möjligheten att 

kunna ta del av sin hälso- och sjukvårdsjournal ökar även transparensen inom hälso- och sjukvården och 

är en del i utvecklingen som betonar patientens roll som en likvärdig partner i sin vård och behandling. 

Synpunkter och klagomål på 1177 

Via e-tjänsten på 1177 Vårdguiden kan patienter framföra synpunkter och klagomål antingen direkt till sin 

vårdgivare eller till Patientnämnden Stockholm. Möjligheten finns lättillgänglig för alla då den placerats 

under ”Regionen rekommenderar”. När svar inkommit och finns att hämta i 1177 får patienten 

information till sin mobil eller e-post. 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 

för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 

verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra verksamheter, nationella 

och regionala uppgifter. 

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 

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

som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 

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

 

Mätning av VRI 

Ett sätt att övervaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården är genom 

punktprevalensmätningar.8 I Region Stockholm har det tidigare genomförts två punktprevalensmätningar 

per år.  

 
8 Punktrevalens anger den andel individer i en population som har ett givet tillstånd vid en viss tidpunkt. 
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Under 2021 har dock mätmetoden för indikatorn bytts ut. Våren 2021 gjordes mätningen med en 

prevalensmätning där man ser hur många av de patienter som är inskrivna i den slutna vården en viss dag 

som har en vårdrelaterad infektion. Hösten 2021 gjordes mätningen med hjälp av Infektionsverktyget där 

man ser hur många antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner som inträffat inom den slutna vården 

under en tidsperiod. Bytet av mätmetod gör att det inte går att presentera ett sammanvägt resultat för de 

två mätningarna, utan dessa presenteras var för sig. 

 

Målet 2021 
Punktprevalensmätning vårterminen 

Totala andelen patienter med vårdrelaterade infektioner (VRI) inom all slutenvård har minskat jämfört 

med 2020. Prevalensen för hela den slutna vården våren 2021 var 6,7 % (3 800 inkluderade patienter). 

Målvärdet 7,5 % för 2021 visar att indikatorn har nått måluppfyllelse för första halvåret.  

Andelen patienter med VRI inom den slutna somatiska vården var 7,6 % och andelen patienter med VRI 

inom den psykiatriska vården var 0,9 %. Andel kvinnor med VRI var 6,0% och andelen män med VRI var 

7,4 %. 

Den tidigare långsiktiga trenden (sedan mätningarna startade 2008) med minskning/utplaning av VRI-

förekomsten fortsatte efter en tillfällig uppgång 2020. Ökningen av VRI-prevalensen 2020 berodde 

sannolikt på att sjukhusvårdade patienter med covid-19-infektion drabbades av andra infektioner under 

vårdtiden. Under våren 2021 var antalet patienter som sjukhusvådades pga. covi-19-infektion lågt. 

 

Datauttag från Infektionsverktyget höstterminen 

Hösten 2021 gjordes den första VRI-mätningen med hjälp av data från Infektionsverktyget. Mätningen 

omfattade 122 000 vårdtillfällen hos åtta vårdgivare inom akut somatisk vård och geriatrik under perioden 

1 januari – 30 juni 2021. Andelen vårdtillfällen med VRI var 4,4% (3,8% för kvinnor och 5,0% för män). 

Inom geriatriken (8 600 vårdtillfällen) var andelen vårdtillfällen med VRI 7,7% (lika för kvinnor och män) 

och inom akut somatisk vård (113 400 vårdtillfällen) 4,1% (3,5% för kvinnor och 4,8% för män). 

Denna mätmetod visar incidensen av vårdrelaterad infektion. Metodens fördelar jämfört med den tidigare 

prevalensmätningen är att: 

• data representerar en längre tidsperiod och därmed inte påverkas av korta tillfälliga upp- eller 

nedgångar i VRI-prevalens  

• förlängd vårdtid för VRI-patienter jämfört med icke-VRI-patienter inte påverkar data negativt 

• arbetet för rapportör hos vårdgivaren är avsevärt förenklat 

• data kan valideras 

 

För incidensmätning av VRI finns ingen fastställd målnivå. En sådan kommer att fastställas för 2022. 

 

Följsamhet till BHK  

Region Stockholm genomförde en regional PPM BHK under 2021. Mätningen genomfördes under två 

veckor i mars. Metoden grundar sig på observationsstudier av personal inom både slutenvård och 

öppenvård. Antal observationer var vid mätningen 5858.  

Följsamheten till de basala hygienrutinerna var vid mätningen 71 procent vilket är en ökning från 

föregående mätning, HT 2020, då resultatet blev 69 procent. 
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Korrekt följsamhet till samtliga klädregler var vid mätningen 91 procent, vilket är en minskning från 

föregående mätning, HT 2020, då resultatet blev 92 procent.   

Den totala följsamheten avseende BHK (alla åtta steg rätt avseende både hygiensteg och klädregler) var 

vid mätningen 67 procent vilket är en ökning från föregående mätning, HT 2020, då resultatet blev 65 

procent. 

Trycksår, undernäring och fall 

Brister inom områdena trycksår, undernäring och fall är ett vanligt förekommande 

patientsäkerhetsproblem. 

Trycksårsförebyggande arbete 

Region Stockholm har ett regionalt vårdprogram ”Trycksår - förebyggande åtgärder och behandling” som 

uppdaterades inför 2020. Trycksår följs bland annat i akutsjukhusavtalen med indikatorn” Andel patienter 

av totala antalet patienter som är riskbedömda enligt modifierad Nortonskala inom 24 timmar efter 

inskrivning till första vårdavdelning på sjukhuset” (Patienter som vårdats 24 timmar eller längre). 

Prevalensen av trycksår mättes vid ett tillfälle under 2021, vecka 40., 

För personer med nedsatt allmäntillstånd och nedsatt känsel liksom personer som är sängliggande, 

rullstolsburna eller har begränsad aktivitetsförmåga och rörlighet, oavsett ålder registreras om 

riskbedömning finns dokumenterat inom 24 timmar efter inskrivning på sjukhuset. Resultatet vid denna 

mätning uppgick till 96 procent. 

Andelen patienter där man genomfört en hudbedömning inom 24 timmar efter inskrivning mättes till 75 

procent. 

Resultatet från denna regionala punktprevalensmätning visade att den totala andelen patienter med 

trycksår, kategori 1 – 4, var 17,85 procent i Region Stockholm. I resultatet ingår inte mätningar från 

akutsjukhusen i Region Stockholm (med undantag av Norrtälje sjukhus) p.g.a. att dessa vårdgivare följer 

upp sina egna resultat i egna system. Akutsjukhusen mäter förekomst av trycksår kontinuerligt via 

journalmaller i sina vårdinformationssystem, vilket är ett mer ändamålsenligt sätt då det tillåter att man 

vidtar åtgärder fortlöpande. Detta är viktigt att beakta när man jämför resultaten från 2021 med dem från 

tidigare års mätningar. 

Fallförebyggande arbete 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hänvisar till respektive vårdgivares arbete med fallförebyggande 

insatser. 

 

Överbeläggningar och utlokalisering 

 Det finns flera orsaker till överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Överbeläggningar och 

utlokaliseringar är beroende av händelser i hela vårdkedjan. Stängda vårdplatser och svårigheter att 

remittera patienter vidare till andra vårdgivare eller kommunen, tillhör de vanligaste orsakerna till 

överbeläggningar och utlokalisering. Det finns studier som pekar på att det är bättre för en patient vårdas 

på en överbeläggningsplats än att vara utlokaliserad på en vårdenhet som saknar den specifika medicinska 

kompetensen. En nationell rapport om vårdskador visade att vårdskador förekommer dubbelt så ofta hos 

utlokaliserade patienter.  
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Vårdgivarna rapporterar regelbundet resultat från verksamheternas mätningar av överbeläggningar och 

utlokaliserade patienter till en nationell databas som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR förvaltar. 

Senaste tillgängliga resultat avser november 2021.  Andelen överbeläggningar inom den somatiska 

slutenvården inom Region Stockholm var 3,3 per hundra disponibla vårdplatser 2021 vilket något sämre 

än 2020 (2,8) men bättre än rikssnittet, 4,9. Andelen utlokaliserade patienter per hundra disponibla 

vårdplatser inom regionen var 1,3 vilket är bättre resultat än 2020 (1,7) och även riksgenomsnittet, 2,5. 

 Vårdplatssituationen är ansträngd vid akutsjukhusen och det är största orsaken till överbeläggningar och 

utlokaliseringar. Sjukhusen arbetar med olika åtgärder för att öka antalet disponibla vårdplatser men 

kompetensförsörjningen och sjukfrånvaron bland personalen är utmaningar även 2022.  

HändelseVis är ett verktyg för ständiga förbättringar 

Webbtjänsten HändelseVis är Region Stockholms gemensamma IT-stöd för risk- och 

avvikelserapportering. Syftet är att öka säkerheten för både patienter och medarbetare. HändelseVis ger 

även möjlighet att skicka och handlägga avvikelserapporter mellan förvaltningar och bolag, vilket är ett sätt 

att kommunicera kring händelser som drabbat patienter, där flera vårdgivare har varit involverade. Både 

antalet rapporterade avvikelser och fördelningen av risker, tillbud och negativa händelser har de senaste 

åren varit i stort sett oförändrad. Att rapportera redan när en risk uppmärksammas är ett beteende som 

fortsatt uppmuntras hos vårdgivare.   

I HändelseVis har totalt 42 199 vårdavvikelser rapporterats under 2021. Av de ärenden som handlagts har 

40 procent klassificerats som risker, 37 procent som tillbud och 23 procent som negativa händelser.  

Figur 1 Risker, tillbud och negativa händelser 2020 och 2021

 

 

Orsaken till de negativa händelserna finns framförallt finns framförallt inom området procedurer, rutiner 

eller riktlinjer, därefter inom information/kommunikation. 

Klassificering av vårdavvikelser beskriver vad som riskerat att hända alternativt redan har hänt. Under 

2021 noteras att det till stor del rör områdena Behandling/Omvårdnad, Patientolycksfall, Läkemedel samt 

Dokumentation/Informationsöverföring. 
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Figur 2 Klassificering av vårdavvikelser 2021 

 

 

Fortsatt införande av ny e-tjänst i HändelseVis för patients/invånares synpunkter och 

klagomål på vården 

Under 2021 har införandet av e-tjänsten, Lämna synpunkter och klagomål hos din, fortsatt. Syftet med e-

tjänsten är att ge patienter och invånare en digital och säker kommunikationsväg till vården för denna typ 

av ärenden som sedan handläggs i HändelseVis. Följande förvaltningar/bolag anslöt under året: SLSO 

primärvård, närsjukvård och delar av psykiatrin samt Centrum för cancerrehabilitering, Folktandvårdens 

kliniker inom allmän och specialisttandvård. Karolinska startade införandet inom flera delar av 

verksamheten. 

Sedan tidigare har Södersjukhuset, Stockholms sjukhem, Tiohundra, Södertälje sjukhus samt S:t Eriks 

ögonsjukhus infört tjänsten. Tjänsten nås genom inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster där den finns 

under rubriken Regionen rekommenderar samt även under Alla övriga tjänster. Fortsatt införande 

planeras under 2022. 

Införande av HändelseVis på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

I syfte att öka möjligheterna att fånga systemavvikelser, dvs. där hälso- och sjukvårdsförvaltningen skulle 

kunna bidra till att minska risken för vårdskador, har ett pilotprojekt genomförts där två av förvaltningens 

enheter medverkat under de sista månaderna av 2021. Planen är att hela HSF ska anslutas under 2022.  

Överblick över vårdskador 

Att öka kunskapen om inträffade vårdskador innebär också ett behov av arbetssätt som skapar överblick 

så att till exempel vårdskaderapporter kan sammanställas och spridas. RSG PS har under 2021 beslutat att 

tillsätta en projektgrupp som får fokusera på att ta fram ett adekvat arbetssätt. Projektplanen skrivs fram 

av en grupp ur RSG och projektgruppens arbete startas under 2022. 

 

Nationellt IT-stöd för händelseanalyser – Nitha – delar lärande i ökande grad 

Nationellt IT-stöd för händelseanalyser, Nitha, stödjer händelseanalysarbetet och gör analysresultat 

tillgängliga för lärande i Nithas kunskapsbank. Nithas standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsmetod 
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följer den nationella metodhandboken för riskanalys och händelseanalys och ökar möjligheterna att fånga 

systemberoende orsaker och att ge stöd till analysteamet. 

Det är betydelsefullt att många vårdgivare är anslutna. Användningen av Nithas kunskapsbank kan då i 

ökad grad bidra till att utveckla säkerheten i vården genom att underlätta kunskapsspridningen om möjliga 

bakomliggande orsaker till händelser och föreslagna förebyggande åtgärder. Detta kan sammantaget utgöra 

ett underlag för lärande och ge ett viktigt bidrag till vårdgivarnas proaktiva patientsäkerhetsarbete. 

Under arbetet med att tjänstebeskriva Nitha har Region Stockholm identifierat att det förelegat en risk att 

personuppgifter kan följa med händelseanalyser vid publicering av dessa i kunskapsbanken. Region 

Stockholm har framfört önskemål och Inera har genomfört förbättringar i Nitha för att minimera denna 

risk. I december 2020 skapades en ny roll i Nitha, Överföringsansvarig, samt ett tekniskt stöd för denna 

roll. Region Stockholm gör bedömningen att informationssäkerhetsrisken därmed är reducerad. 

Regionala samverkansgruppen patientsäkerhet, RSG PS, rekommenderar alltsedan 2017 att Nitha används 

som metodstöd vid genomförande av händelseanalyser inom Region Stockholm.   

Under 2021 har 128 händelseanalyser påbörjats i Nitha. Tre händelseanalyser har överförts till 

kunskapsbanken. HSF ger utbildning och stöd till de lokala administratörerna i Nitha. 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 

patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 

patientsäkerheten.  

 

Initial bedömning och hänvisning – en del av patientens väg in i vården 

För att patientens väg in i vården ska uppfattas och fungera som sammanhållen, vara säker och effektiv så 

behöver det finnas gemensamma arbetssätt och regler samt stöd för samverkan mellan vårdgivare och 

med patienten själv. När patienten tar kontakt med vården behöver de efterföljande kontakterna agera 

koordinerat och förutsägbart utifrån patientens ärende och att rätt patient möter rätt vårdnivå direkt. 

 

En verksamhetsanalys av initial bedömning och hänvisning är genomförd som resulterade i ett 

beslutsunderlag som beskriver mål, syfte och förutsättningar samt prioriteringar för en regional 

vårdprocess för initial bedömning och hänvisning. Målet var också att kartlägga patienternas behov av 

information vilket dock inte hann slutföras under 2021 utan fortsätter under 2022.  

 

En grundläggande förutsättning för processen finns i form av Hänvisningsstödet. Det är ett kunskapsstöd 

som gör det tydligt vilken vårdform som har i uppdrag att ta hand om vilken patient utifrån vårdbehov. 

Varje vårdsökande ska bedömas med stöd av Rådgivningsstödet webb för att bedöma vårdbehov och 

Hänvisningsstödet för hänvisning till rätt vårdform för fortsatt omhändertagande. För att undvika att 

patienter hänvisas runt i hälso- och sjukvårdssystemet ska den vårdform som tar emot en bedömd och 

hänvisad patient också omhänderta patienten enligt principen ”en hänvisning gäller”. Denna regel/princip 

gäller så länge det inte medför en patientsäkerhetsrisk eller är en uppenbar olägenhet för patienten. 

  

Genomgång av hänvisningarna av barn inom det akuta omhändertagandet har slutförts. Arbetet har 

genomförts tillsammans med representanter från barnakuterna, närakuter, primärvården och 
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avtalsorganisationen i syfte tydliggöra vilka patienter de olika verksamheterna ska ta emot. Justeringarna är 

implementerade.  

I syfte att etablera enhetliga arbetssätt i yttre triage9 hos vårdverksamheterna har utbildningsaktiviteter för 

akutmottagningarna och närakuter genomförts. Utbildningen har skett i tre grupper med indelning efter 

geografiska läge där de två vårdformerna funnits representerade. Utbildningens fokus har varit den 

samtalsmetodik för bedömning och hänvisning som ska användas tillsammans med Hänvisningsstödet. På 

grund av covid-19 pandemin har utbildningsaktiviteter för primärvårdens verksamheter ej genomförts 

under hösten som planerat. Dessa planeras genomföras för husläkarmottagningar under våren 2022.  

 

Hänvisningsanteckning finns tillgänglig för invånare via e-tjänsten Journalen och för vårdgivare via 

nationell patientöversikt, NPÖ.  

 

Under 2022 är målet att: 

• Utforma ett gemensamt arbetssätt vid hänvisning i form av en gemensam standard och rutin för 

vad som ska ha åtgärdats/undersökts, dokumenterats och kommunicerats till patient/anhörig 

samt hur informationen ska användas i patientmötet.  

• Undersöka förutsättningar, nytta och möjliga lösningar för att ge patienten enklare tillgång till 

information om sin hänvisning i syfte att stärka patientens förutsättningar att förstå och följa 

rådet.   

• Genomföra utbildningar i bedömningsmetodik och Hänvisningsstödet för alla vårdcentraler 

under våren 2022 samt etablera kontinuerlig fortbildning via APC. 

• Genomföra vidareutveckling av Hänvisningsstödet för att tydliggöra hänvisningsalternativ utifrån 

tid på dygnet och ålder för att göra det enklare att förstå och följa hänvisningsreglerna.  

• Genomföra verksamhetsanalys av remitteringsprocessen  
 

  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsprocess 

För att beställa, ersätta och följa upp hälso- och sjukvård tillämpar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Avtalsprocessen, vars innehåll finns beskrivet i Avtalshandboken på HSF:s intranät.  

Processen innefattar att skapa avtalsområden (forma de krav som styr vården) samt förvalta, ersätta och 

följa upp avtal om vård. Processen möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete och ger en möjlighet att 

minska oönskade variationer i till exempel inköp eller uppföljning som kan påverka patientsäkerheten. En 

viktig komponent är de gemensamma avtalsmallar som ska användas för alla vårdavtal. Processen 

utvecklas kontinuerligt av ansvariga processledare och Avtalsgruppen och under 2021 har bland 

annat nya avtalsmallar för LOU färdigställts. 

  

En verksamhetskritisk process är hantering av avtal i IT-system. Utan den kan inte läkemedel förskrivas, 

hjälpmedel eller medicinsk diagnostik kan inte beställas, 1177 på telefon kan inte hänvisa invånare till rätt 

vårdgivare och invånaren kan inte hitta vården eller läsa sin journal på1177.se. Sedan 2019 pågår ett 

utvecklingsarbete med att granska informationshanteringen i nuvarande avtalsprocesser 

och förbättra dessa.  

  

Spårbarhet och möjligheten att följa upp vilken vårdgivare som utfört vården är av stor vikt vid den 

fördjupade uppföljningen, det vill säga den riktade och systematiska kontroll av vårdgivare som genomförs 

utöver den ordinarie avtalsuppföljningen oavsett avtalsform. Också detta stärks genom införande av bland 

annat masterdata.  

 
9 En bedömning av en patients medicinska allvarlighetsgrad utifrån anamnes och ibland även vitalparametrar 
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Projekt har under året påbörjats inom avtalsuppföljningen för att införa en strukturerad metod för 

kvalitetsdialoger och uppföljning av kvalitetsledningssystem, för att HSF ska bidra till utveckling av 

vårdgivarnas egenkontroll och kvalitetsarbete.   

 

 Målrelaterad ersättning i syfte att stödja systematiskt förbättringsarbete  

Inom vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård infördes 2016 målrelaterad ersättning för att 

under året genomföra och redovisa ett medicinskt förbättringsarbete. Syftet är att stödja ett systematiskt 

förbättringsarbete hos husläkarmottagningarna baserat på mätbara indikatorer.  

Vårdgivaren väljer själv vilket område som ska prioriteras och underlag för kvalitetsarbete kan vara:  

• Primärvårdskvalitet  

• LUD (Leverantörsuppföljningsdatabasen)  

• NDR  

• Medrave (m4)  

De kvalitetsarbeten som inkom under 2019 utvärderades under 2020. Under 2019 inkom 71 procent av 

husläkarmottagningarna med ett medicinskt förbättringsarbete varav majoriteten var av god kvalitet. Vid 

bedömningen av förbättringsarbetena får varje mottagning i förekommande fall återkoppling kring vad 

som kan förbättras till nästa arbete. Införande av målrelaterad ersättning har bidragit till ett ökat fokus på 

medicinskt förbättringsarbete hos husläkarmottagningarna och kvaliteten på arbetena ökar för varje år. 

Målrelaterad ersättning för medicinskt förbättringsarbete finns kvar även under 2021. 

 

 

Säker vård här och nu  

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

och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 

viktigt att agera på störningar i närtid.  

  

Fördjupade uppföljningar 

Utöver den löpande/ordinarie avtalsuppföljningen av vårdgivare i privat och offentlig regi, genomförs 

fördjupade uppföljningar. Utgångspunkten för genomförandet av dessa är att vården ska bedrivas utifrån 

de avtal som tecknats och därmed följa lagstiftning och aktuellt regelverk, här ingår som en 

grundförutsättning att vården bedrivs patientsäkert. Som exempel på resultat av arbetet med fördjupade 

uppföljningar kan nämnas att ett antal vårdverksamheter har stängts bland annat på grund av olaglig 

hantering av läkemedel. En vårdgivare sagts upp på grund av patientsäkerhetsrisker, kvalitetsbrister samt 

andra brister i den utförda vården. Ekonomiska återkrav har ställts där felaktig ersättning utbetalats för 

utförd vård och arbetsplatskoder har stängts på grund av förskrivning av läkemedel som inte varit 

medicinskt motiverad. Inom tandvården har en granskningstandläkarfunktion införts bland annat för att 

säkerhetsställa patientsäkerhet och tandvård av god kvalité. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har även 

gjort ett flertal IVO- och polisanmälningar.   

 

Försäkringsmedicin - en patientsäkerhetsfråga  

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete är viktigt för individen ska stärka och bibehålla sin 

hälsa och förmåga till arbete eller annan sysselsättning. Region Stockholms övergripande mål är att uppnå 

god kvalitet och hög patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet. Under 2021 har region 
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Stockholm följt Socialstyrelsens fortsatta arbete med uppföljningsmått, kvalitetsindikatorer och 

utformning av ett kunskapsstöd för vårdgivarna. 

Region Stockholms aktiviteter under 2021 för att stödja patientsäkerhetsarbetet inom 
försäkringsmedicin 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samråd med Expertgruppen försäkringsmedicin arbetat med en 

omfattande revidering av ” Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt 

Stockholms län landstings ledningssystem”. 

Ett arbete i samråd med flera regioner och nationella aktörer har genomförts för att vidareutveckla 

möjligheten att följa upp statistik av utfärdade sjukskrivningar regionalt och nationellt. Region Stockholm 

har utvecklat en teknisk lösning som ett första steg för att möjliggöra uppföljning för vårdgivarna, vilket 

bedöms avgörande för att upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet i arbetet.  

Fortsatt systematiskt arbete med avvikelser, där en viktig del sker genom samverkan med 

Försäkringskassan i gemensam process och genom att ha den försäkringsmedicinska aspekten med vid 

fördjupade uppföljningar.  

Expertgruppen försäkringsmedicin har utformat en stödjande uppdragsbeskrivning för läkare med särskilt 

uppdrag inom klinisk försäkringsmedicin som ska ge förutsättningar för att uppnå kvalitet och 

patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet. 

Arbete pågår med digitala lösningar för gemensamma möten med patienten, hälso- och sjukvården, 

Försäkringskassan och andra aktuella aktörer med garanterad informationssäkerhet avseende 

sekretessbelagda uppgifter. Med tanken på covid-19 pandemin är det särskilt angeläget ur 

smittspridningssynpunkt att kunna erbjuda säkra digitala möten.  

Mål inför 2022  
Region Stockholm avser att fortsätta följa Socialstyrelsens arbete med uppföljningsmått, 

kvalitetsindikatorer och utformning av ett kunskapsstöd och att kunna påbörja en 

implementeringsprocess. Vidare planeras att fortsätta utveckla ledning- och styrningsprocessen för hälso- 

och sjukvården bland annat genom implementering av ovan nämnda reviderade riktlinje. 

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

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

och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 

hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 

att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser  
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Övergripande händelseutredning  

Vid uppstart med ny leverantör av tjänsten ”turbilar” uppstod störningar i form av bland annat 

förseningar och missade stopp under den första veckan i november 2020. Rapporter inkom till chefläkare 

Region Stockholm och produktionsdirektör om att det uppkommit ett antal avvikelser med möjlig 

påverkan på patientsäkerheten varvid denna utredning initierades. Utredningen skulle även identifiera de 

bakomliggande orsakerna till det inträffade och föreslå adekvata åtgärder på systemnivå. Utredningen 

skulle däremot inte granska konsekvenser för enskilda patienter, då dessa utredningar vid behov 
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genomförs på vårdgivarnivå enligt sedvanlig praxis.  Den övergripande händelseutredningen genomfördes 

av ett multiprofessionellt team. 

Resultatet av utredningen visar att ett fungerande turbilsflöde är en viktig del av en god och säker hälso- 

och sjukvård i Region Stockholm. De involverade verksamheterna hade tagit sig an upphandlingen och 

uppdraget med stort fokus på säkerhet och robusthet genom noggranna förberedelser såväl inom den 

egen verksamheten som i förhållande till kunder och samarbetspartners. Parterna hade genomfört 

riskanalyser och identifierat ett antal risker som hade behandlats men trots detta föll flera av de 

identifierade riskerna ut i varierande grad. På grund av Covid -19 blev uppstartstiden för den nya 

leverantören av en redan komplicerad- och omfattande tjänst än mer komplicerad då omständigheterna 

för överlämningen försvårades av restriktioner. Detta kan ha bidragit till den uppkomna situationen.  

Den sammanvägda bedömningen var att inblandade verksamheter planerat och förberett leverantörsbytet 

väl, men att tidsbrist och rådande omständigheterna med pågående pandemi lett till att negativa händelser 

inträffat. Åtgärdsförslag riktades därför mot att säkerställa att det för systemövergripande förändringar 

som kan ha påverkan på hälso- och sjukvårdens förmåga att upprätthålla säker produktion ska finnas en 

tydlig övergripande rutin så att denna förmåga kan upprätthållas vid en förändring.  

 

Markörbaserad journalgranskning är ett verktyg att hitta vårdskador  

Markörbaserad journalgranskning (MJG) är en etablerad metod för att hitta skador och vårdskador hos 

patienter som är relaterade till den vård som har dokumenterats i journalen. I metoden ingår att utifrån 

resultaten analysera, initiera och sätta in förbättringsåtgärder så att skador och vårdskador inte upprepas.  

  

Den Nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet (NSG PS) har tillsatt en arbetsgrupp med syfte att 

ta fram en utvecklingsplan för hur MJG i framtiden kan stödja och främja ett nationellt sammanhållet 

systematiskt förbättringsarbete. Region Stockholm/Gotland har en representant i gruppen.  

 
Region Stockholm har under året några vårdgivare som deltagit i journalgranskningar med MJG metoden, 

inom somatisk och psykiatrisk vård. Akutsjukhus (Capio S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset och vid 

Karolinska Universitetssjukhuset) har deltagit i en nationell granskning där patienter har sjukhusvårdats 

med covid-19 och några har fortsatt med slumpvisa utvalda journaler på sjukhusövergripandenivå. Under 

2021 har flera psykiatriska kliniker inom SLSO (Beroendecentrum Stockholm, Norra Stockholms 

Psykiatri/Allmänpsykiatri och Stockholms centrum Ätstörningar, Psykiatricentrum Södertälje, 

Rättspsykiatri Vård Stockholm och Psykiatri Stockholm Södra) deltagit i den nationella mätningen av 

skador och vårdskador med MJG metoden, resultaten har rapporterats in nationellt.  

För resultat från MJG analyser utförda hos vårdgivare hänvisas till respektive vårdgivare och 

patientsäkerhetsberättelse. Nationell rapport kommer inom kort med resultatet av den specifika 

granskningen av patienter som sjukhusvårdats med covid-19. 

 

Nätverksseminarier inom patientsäkerhet 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anordnar vanligen nätverksseminarier inom patientsäkerhet. Ett syfte 

med nätverksseminarierna är att stödja vårdgivarna i att vidta förbättringsåtgärder, till exempel efter 

genomförda mätningar. HSF har under 2021 med anledning av covid-19 pandemin, avstått att arrangera 

nätverksseminarier.  

 

Klagomål och synpunkter  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

I samarbete med Patientnämnden (PaN), har en arbetsgrupp börjat se över hur en utökad samverkan kan 

komma till stånd angående de ärenden som PaN respektive HSF får in så att man kan uppnå 
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synergieffekter samt det viktigaste, att identifiera eventuella systemproblem som leder till att patienter har 

svår att få den vård de behöver. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

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

anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 

funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang 

beskrivs detta som resiliens.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

 

Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta sannolikheten 

för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

händelsen.  

Utredning och analys av risker och konsekvenser  

Fortsatt genomförande av analyser som ett led i att implementera aktiviteter från den Regional              

handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har pågått under 2021. Focus har lagts på att fånga upp 

principiellt viktiga risker och avvikelser hos vårdgivarna, i nya regionala arbetssätt och inom 

avtalsprocessen. Resultat från analyserna och föreslagna åtgärder skall implementeras på övergripande nivå 

och följas upp för att säkra patientsäkerheten. Mer arbete för att stärka dessa processer behöver fortsätta 

under 2022. Under 2021 har flera analyser genomförts gällande risker och konsekvenser inom olika 

vårdområden. Analyserna har genomförts i samarbete med vårdgivarna och olika enheter på Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. 

Områden som analyserats är exempelvis förlossningsvård, införande av nationell e-remiss mellan Capio S:t 

Görans sjukhus som använde journalsystemet Cosmic och andra vårdgivare som använder 

journalsystemet Take Care samt en övergripande inventering av patientsäkerhetsrisker i samband med 

covid-19 pandemin. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver kontinuerligt fortsätta att arbeta för att bättre främja 

vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete genom sin avtals- och kunskapsstyrning samt genom olika 

samordnande och stödjande aktiviteter. Det operativa patientsäkerhetsarbetet sker hos vårdgivarna.  

Covid-19 Pandemin  

Även 2021 har präglats av hantering och konsekvenser av Covid-19 pandemin. Pandemin har ställt stora 

krav på hela samhället. Vården har fortsatt utsatts för mycket stor belastning under större delar av året då 

stort antal patienter med covid-19 behövt tas om hand samtidigt som stora insatser har gjorts för att 

komma ikapp uppskjuten vård inom många vårdområden. Elektiv vård har dock under perioder även 

detta år skjutits fram. Personal har arbetat på krislägesavtal med långa pass och mycket övertid. 

Screeningprogram har återupptagits och fler patienter som under 2020 undvek att söka vård eller delta i 

årliga kontroller återvänt till vården, vilket är och har varit önskvärt men ytterligare belastat den redan 

ansträngda situationen. Digitala vårdmöten har fortsatt att i stor utsträckning komplettera vanliga fysiska 

möten.  

HSF behöver fortsätta att systematiskt arbeta utifrån erfarenheterna från pandemin och dra största möjliga 

nytta från dem i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet. 

Enkäter och nätverk gynnar säkerhetsklimatet 

En gynnsam patientsäkerhetskultur sägs vara ett fundament för att skapa långsiktighet och systematik i 

förbättringar inom patientsäkerhetsområdet. Enkätundersökningar ska följas av analys, handlingsplaner 

och dialog på lokal nivå hos vårdgivarna. Resultaten ska leda till åtgärder som sedan följs upp. Det bedöms 

viktigt att fortsätta med enkätundersökningar, men också att använda andra metoder och verktyg för att 

skapa förståelse för komplexiteten inom området. I detta syfte är det av central betydelse att förvaltningen 

fortsätter med nätverksaktiviteter för att stimulera diskussion kring styrkor och svagheter för att skapa 

förutsättningar för förbättringar av säkerhetsklimatet.  

Nollvisionen gäller 

Inom Region Stockholm fortsätter Regionala samverkansgruppen patientsäkerhet det strategiska arbetet 

med att forma en gemensam och långsiktig satsning på patientsäkerhet. Under 2022 kommer fokus att 

ligga på fortsatt implementering och genomförande av tidigare beslutade och påbörjade aktiviteter samt 

revidering och uppdatering av den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Bland annat krävs 

åtgärder för att få en samlad bild om förekomst av skador och vårdskador på övergripande, regional nivå. 

Fler analyser behöver genomföras och möjligheterna för att följa utvecklingen av patientsäkerhet öka. 

Under 2022 ska det regiongemensamma elektroniska HändelseVis införas inom HSF och på 

regionledningskontoret, för en enhetlig hantering och uppföljning av inkomna avvikelserapporter.  

Patientsäkerheten kan också stärkas genom att minska oönskade variationer. Arbetet med framtagande av 

en strukturerad process för att övervaka patientsäkerhet i avtal planerades under 2021 men har behövt 

flyttas fram på grund av covid-19 pandemin och påbörjas under 2022. Projektet ”säkra vårdövergångar” 

och arbetet med att se över och säkerställa att regler och rutiner för hänvisningar och remisser uppdateras 

fortsätter under 2022. 
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Under 2022 kommer att genomföras aktiviteter och utbildningar inom HSF för att öka kunskapen om 

patientsäkerhet hos medarbetare, chefer och beslutsfattare samt att stärka patienters och närståendes 

delaktighet och medverkan i patientsäkerhetsarbetet. Det är också nödvändigt att det säkerställs att det i 

ännu större utsträckning genomförs relevanta riskanalyser vid förändringar och vid introduktion av nya 

eller förändringar i avtal, vårdmetoder, vårdprocesser.  

Kopplingen mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö är väl känd. Ökade gemensamma aktiviteter planeras 

för att skapa resultat som ökar säkerheten i både vård- och arbetsmiljön.  

Tidigare har många aktiviteter och utvecklingen av metoder och verktyg skett inom den slutna somatiska 

specialistsjukvården på sjukhusen. Fortsatta aktiviteter behövs särskilt för att stödja, stärka och utveckla 

patientsäkerhetsarbetet inom primärvården och psykiatrin samt i samarbete med länets kommuner. 

Sammanfattningsvis 

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet behöver ständigt utvecklas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

ser det som en viktig uppgift att stödja vårdgivarna i detta arbete och bidra till fortsatt utveckling. Fokus 

på förbättrad samverkan i hela vårdkedjan är avgörande för att uppnå en god patientsäkerhetskultur där 

erfarenheter hela tiden delas, analyseras och kommer patienterna till godo. 
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