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Inledning 
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som vill ta del av del av den och den bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

 
 
 

 
Källa: 
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 

  



3 
 

Innehåll 

Inledning ......................................................................................................................................................................... 2 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................... 7 

Region Stockholms patientsäkerhetsberättelse 2022 ............................................................................................... 7 
De viktigaste åtgärderna som vidtagits ................................................................................................................. 7 

Vårdgivarna upprättar egna patientsäkerhetsberättelser .............................................................................10 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD ........................................................11 
Engagerad ledning och tydlig styrning ................................................................................................................11 

Övergripande mål och strategier .....................................................................................................................11 

Nollvision för vårdskador ...........................................................................................................................11 

Regional handlingsplan och prioriterade områden för ökad patientsäkerhet under 2022 ................11 

Övriga styrande dokument och system ..........................................................................................................12 

Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning ........................12 

Strategi och handlingsplan för suicidprevention .....................................................................................12 

Läkemedelsstrategin .....................................................................................................................................12 

Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt Region 
Stockholms ledningssystem ........................................................................................................................12 

Vårdhandboken ............................................................................................................................................12 

Vårdgivarguiden ............................................................................................................................................13 

Organisation och ansvar ..............................................................................................................................13 

Vem gör vad inom patientsäkerhet i Region Stockholm? ...........................................................................13 

Samverkan för att förebygga vårdskador .......................................................................................................14 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ..................................................................14 

Samverkan kring läkarinsatser på SÄBO för äldre ..................................................................................14 

Samverkansavtal med PaN ..........................................................................................................................14 

Strama Stockholm .............................................................................................................................................14 

Smittskydd Stockholm ......................................................................................................................................14 

Vårdhygien Stockholm .....................................................................................................................................15 

Enheten Kvalitet och Patientsäkerhet ............................................................................................................15 

Informationssäkerhet inom HSF ....................................................................................................................15 

Strålskydd ............................................................................................................................................................15 

God säkerhetskultur ...............................................................................................................................................15 
Säkerhetskulturmätning och analys av resultatet .....................................................................................16 

Stärka säkerhetskulturen på HSF ...............................................................................................................16 

Säkerhetskultur hos vårdgivarna ................................................................................................................16 



4 
 

Adekvat kunskap och kompetens ........................................................................................................................17 
Utbildningsuppdraget – en förutsättning för vårdens kompetensförsörjning .........................................17 

Enheten kunskapsstyrning och stöd...............................................................................................................18 

Metodstöd vid införande av nya arbetssätt ...................................................................................................18 

Kunskapsstöd för säker användning av läkemedel ......................................................................................18 

Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet ................................................................................19 

Patienten som medskapare ...................................................................................................................................19 
Patientsamverkan i arbetet på hälso - och sjukvårdsförvaltningens enheter ...........................................20 

Patientkontrakt/samordnad vårdplanering ...................................................................................................20 

Journal via nätet 1177 .......................................................................................................................................20 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD .................................................................................................................................21 
Fokusområden ........................................................................................................................................................21 
Fokusområde 1 - Öka kunskap om inträffade vårdskador ..............................................................................21 

Överblick över vårdskador ..............................................................................................................................21 

HändelseVis är ett verktyg för ständiga förbättringar .................................................................................22 

Fortsatt införande av e-tjänst i HändelseVis för patients/invånares synpunkter och klagomål på 
vården .............................................................................................................................................................23 

Patientärenden hos Patientnämndens förvaltning .......................................................................................24 

Mätning av VRI .................................................................................................................................................24 

Trycksår undernäring och fall ..........................................................................................................................25 

Överbeläggningar och utlokalisering ..............................................................................................................25 

Nationellt IT stöd för händelseanalyser NITHA möjliggör lärande i ökande grad ................................27 

Fördjupade uppföljningar under 2022 ...........................................................................................................27 

Strama arbetar för minskad antibiotikaanvändning .....................................................................................27 

Fokusområde 2 - Tillförlitliga och säkra system och processer ......................................................................27 
Avtalsprocessen skapar förutsättning för en säker vård i region Stockholm ...........................................27 

Processen Fördjupad uppföljning ...................................................................................................................28 

Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning .............................28 

Handlingsplan för suicidprevention ...............................................................................................................29 

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar ....................30 

Vårdhygien Stockholm stärker patientsäkerheten genom digitala stöd ....................................................31 

Strama Stockholm arbetar för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning ......................................32 

Läkemedelsgenomgångar .................................................................................................................................32 

Säkra vårdövergångar ........................................................................................................................................32 

Remittering – en del av patientens väg genom vården ................................................................................33 

Utskrivning – vårdövergång mellan huvudmän ...........................................................................................33 

Rutiner för patienter med skyddade personuppgifter ..................................................................................34 



5 
 

Målrelaterad ersättning i syfte att stödja förbättringsarbete ........................................................................34 

Fokusområde 3 - Säker vård här och nu .............................................................................................................34 
Är vården säker idag .........................................................................................................................................35 

Region Stockholms medarbetare ger sin syn på hållbart säkerhetsengagemang, HSE ..........................35 

Leveransproblem av läkemedel under 2022 ..................................................................................................35 

Försäkringsmedicin - en patientsäkerhetsfråga .............................................................................................36 

Region Stockholms aktiviteter under 2022 för att stödja patientsäkerhetsarbetet inom 
försäkringsmedicin .......................................................................................................................................36 

Riskhantering......................................................................................................................................................36 

Bemanningsplanering under sommar samt jul-och nyår .............................................................................37 

Fokusområde 4 - Stärka analys, lärande och utveckling ...................................................................................37 
Patientenkäter är viktiga verktyg i avtalsuppföljningen ...............................................................................37 

Patientsamverkan i arbetet på hälso - och sjukvårdsförvaltningens enheter ...........................................37 

Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet utfall 2022 .............................................................38 

Fortbildning om läkemedel ..............................................................................................................................38 

1177 Journal via nätet .......................................................................................................................................39 

1177 e-tjänsten Synpunkter och klagomål .....................................................................................................39 

Verktygslåda för patientsamverkan ................................................................................................................39 

Avvikelser ...........................................................................................................................................................39 

Införande av HändelseVis på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen ........................................................39 

Markörbaserad journalgranskning är ett verktyg att hitta vårdskador .................................................39 

Klagomål och synpunkter ................................................................................................................................40 

Patientnämnden PaN ...................................................................................................................................40 

Fokusområde 5 - Öka riskmedvetenhet och beredskap ...................................................................................40 
Krisberedskapsplanen .......................................................................................................................................40 

Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan................................................................................................41 

Beredskapsplan värmebölja hälso- och sjukvård ..........................................................................................41 

Risk och sårbarhetsanalys på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen .............................................................41 

Katastrofmedicinska utbildningar och övningar ..........................................................................................41 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR .......................................................42 
Avtalsprocessen .................................................................................................................................................42 

Utskrivning och vårdövergångar .....................................................................................................................42 

Samverkan kring läkarinsatser på SÄBO för äldre .......................................................................................42 

Patients/invånares synpunkter och klagomål på vården .............................................................................42 

Avvikelser, synpunkter och klagomål ska betraktas som guldkorn ...........................................................42 

Försäkringsmedicin ...........................................................................................................................................42 



6 
 

Läkemedelsstrategi för 2023–2026 .................................................................................................................43 

Smittskydd ..........................................................................................................................................................43 

Informationssäkerhet inom HSF ....................................................................................................................43 

Visualisering av vårdskadeläget .......................................................................................................................43 

Prioriterade områden 2023 ..............................................................................................................................43 

Patientmedverkan – en framgångsfaktor .......................................................................................................43 

Säkerhetskultur – ett långsiktigt och uthålligt arbete ...................................................................................43 

Sammanfattningsvis ...............................................................................................................................................43 
 

 
 



7 
 

SAMMANFATTNING 

Region Stockholms patientsäkerhetsberättelse 2022 
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 som genomförs för att stödja och samordna arbetet hos vårdgivarna.  

I berättelsen redogörs i första hand för det arbete som har skett inom ramen för hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens (HSF) 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. HSF 
stödjer arbetet hos vårdgivarna med patientsäkerhetsområdet. HSF samordnar vissa mätningar av 
vårdskador. Resultat från dessa mätningar redovisas i denna berättelse på regionsövergripande nivå. Vidare 
ges exempel på arbete för ökad patientmedverkan och för att stärka en gynnsam patientsäkerhetskultur. I 
patientsäkerhetsberättelsen redogörs 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.  

Sedan 1 april 2022 klassas inte covid-19 längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men att 
drabbas av covid-19 kan medföra allvarlig sjukdom och smittspridningen i samhället har fortsatt att ge ett 
ökat tryck på vården. Detta har under året delvis fördröjt arbetet med implementeringen av den regionala 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet (RHP PS) samt i vissa fall inneburit behov av att skjuta upp 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 de viktigaste arbetsområden och aktiviteter inom 
patientsäkerhet enklare har kunnat definieras och prioriteras.  

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. 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits  
Överblick över vårdskador.  
RSG PS har tillsatt en projektgrupp: Systematisk analys av allvarliga vårdskador, för att identifiera och/eller 
utveckla adekvata verktyg och arbetssätt som visualiserar och analysera vårdskadeläget på regional nivå. 
Arbetet påbörjades under 2022 och kommer att fortsätta under 2023. 

I Region Stockholm har Infektionsverktyget ersatt punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner 
(VRI) som huvudsaklig mätmetod. Mätningen i Infektionsverktyget visar hur många antibiotikabehandlade 
vårdrelaterade infektioner som inträffat inom den slutna vården under en tidsperiod. Arbetet i region 
Stockholms mot vårdrelaterade infektioner bedrivs inom ramen för ”Handlingsprogram för att förebygga 
vårdrelaterade infektioner och smittspridning – riktlinje för hälso- och sjukvård samt tandvård”. 
Handlingsprogrammet sträcker sig från 2022 fram till och med 2025. 
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Vårdhygien Stockholm har under året arbetat med att stärka patientsäkerheten inom området genom att ta 
fram digitala stöd.  

Strama Stockholm följer, som i övriga landet, antibiotikaanvändningen. Under 2022 noterades en ökning 
jämfört med föregående år, men nivån var ändå avsevärt lägre än före pandemin. Därmed uppnås 
fortfarande det nationella patientsäkerhetsmålet om 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år.  

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och 
mellan människor. Smittskydd Stockholm har fortsatt arbeta med covid-19 även under 2022. 9 februari 
togs de flesta åtgärder mot covid-19 bort och efter det har arbetet framför allt fokuserats på att förebygga 
smittspridning inom vård och omsorg. 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. I maj hade Sverige och Region Stockholm sitt första fall av mpox (tidigare 
benämnt apkoppor). Smittskydd Stockholm har arbetat med mpox ur många aspekter, bland annat med 
att ta fram riktlinjer till vården, anordna smittspårningsutbildningar för smittspårare inom vården, hålla i 
samordningsmöten med representanter för vården, laboratorier med flera, samt med vaccination.  

Säkra vårdövergångar  
HSF har tillsammans med vårdgivarna utformat ett gemensamt arbetssätt vid hänvisning. Arbetet har 
resulterat i 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. 

• Remittering: För att ge stöd till vårdgivarna och göra remisshanteringen inom regionen enhetlig finns 
ett regionalt regelverk som ligger till grund för all remisshantering inom hälso- och sjukvården. Detta 
har nu reviderats i syfte att anpassa regelverket till dagens förhållanden, öka patientsäkerheten i 
vårdgivarövergångarna, förbättra tillgängligheten till vården och samverkan mellan vårdgivarna samt 
underlätta och effektivisera vårdgivarnas arbete med remisshantering. 

• Utskrivningsprocessen: Under 2022 har arbetet med att implementera 
informationsöverföringssystemet Lifecare SP pågått. Systemet kommer på sikt även att förenkla 
möjligheterna till dokumentation av samordnad individuell plan (SIP). 

Handlingsplanen för suicidprevention  
Arbetet med handlingsplanen för suicidprevention har löpt på under 2022. Planen är antagen av hälso- 
och sjukvårdsnämndens (HSN) och vårdens kunskapsstyrningsnämnds (VKN) och fastslår åtgärder för att 
minska suicidhandlingar hos befolkningen inom Region Stockholm och bland medarbetarna inom hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen (HSF), enligt Region Stockholms strategi för suicidprevention. 

Försäkringsmedicin 
HSF har i samråd med expertgruppen försäkringsmedicin slutfört revidering av ”Riktlinje för kvalitet och 
patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms ledningssystem” som beslutades av HSN i 
juni 2022. Riktlinjen slår fast att det försäkringsmedicinska arbetet ska vara integrerat i vård och 
behandling och syfta till att patienten återfår eller stärker hälsa. Patienten ska göras delaktig i vården. 

Patientsäkerhet inom läkemedel 
Ett övergripande mål för hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) är att öka kvalitet i patienters 
läkemedelsbehandling samt öka patientsäkerheten. HSF arbetar långsiktigt med att skapa förutsättningar 
för att integrera kunskapsstöden inom läkemedelsområdet mot olika system så att de blir tillgängliga för 
fler användare inom hälso- och sjukvården. Förutom ordinarie uppdateringar och kvalitetsförbättringar av 
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innehållet i kunskapsstöden så har under 2022 innehållet uppdaterats med senaste evidens avseende 
vacciner som används i samband med Covid19-pandemin.  

Läkemedelsgenomgångar är ett sätt att förhindra läkemedelsfel vid vårdens övergångar. HSF ställer därför 
tydliga krav i vårdavtalen beträffande genomförandet av 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 har följts 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. 

Fördjupade uppföljningar 
HSF utför fortlöpande fördjupade uppföljningar. Med fördjupad uppföljning menas riktad och 
systematisk kontroll av leverantörer av vård, som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Ett av 
huvudsyftena är att säkerställa en hög patientsäkerhet genom att verksamheter, oavsett driftsform, lever 
upp till krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. 
Avvikelsehantering 

HändelseVis är infört på HSF med start i juni 2022. Genom möjligheten att via risk- och 
avvikelsehanteringssystemet lyfta systemavvikelser fortsätter nu arbetet med att skapa förutsättningar för 
en säker vård utifrån vad som rapporteras av vårdpersonal i Region Stockholm. 

Beredskapsplaner 

Krisberedskapsplanen, regionala katastrofmedicinska planen samt pandemiplanen uppdaterades under 
2022. 

Deltagande i det nationella patientsäkerhetsarbetet 

Utöver det arbete som utförts på regionalnivå, deltar flera personer från Region Stockholm i bland annat 
nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet (NSG PS) samt i dess nationella arbetsgrupper (NAG). 
Under 2022 bildades två grupper NAG Säkerhetskultur och NAG Patienter och närståendes medverkan i 
patientsäkerhetsarbetet. Representanter för Stockholm-Gotland ingår även i det arbete som leds av 
Socialstyrelsen avseende framtagande av kvalitetsindikatorer som mäter säker vård. 

Kurser i risk- och händelseanalysmetodik i samarbete med Karolinska Institutet har fortsatt att hållas för 
såväl Region Stockholms som för andra regioners medarbetare och chefer. 

De nationella handböckerna i Risk- och händelseanalysmetodik har reviderats med medverkan av regionen 
i form av projektledare. 

En blick framåt  

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet behöver prägla hela vårdsystemet och ständigt utvecklas. I alla 
delar av hälso-och vårdorganisationen finns det behov av förbättringar och åtgärder för att uppnå högre 
säkerhet. Utbildningar och andra kunskapshöjande insatser på alla nivåer, politiker, ledningar och 
medarbetare, behöver fortsätta för att öka medvetenheten om allas del av ansvaret för ökad säkerhet i 
vården.   

Beaktande av patientsäkerhetsaspekter behöver förstärkas, systematiseras och bli ett självklart perspektiv i 
allt arbete med avtal och förändringar i vårdorganisation/utbud.  

Det är väsentligt att fortsätta arbetet med förbättringsåtgärder avseende ett gemensamt arbetssätt för säkra 
vårdövergångar både mellan regionens vårdgivare och mellan huvudmän (region och kommun). 
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För att kunna uppnå robust läkemedelsförsörjning och jämlik läkemedelsanvändning har en ny 
läkemedelsstrategi tagits fram för 2023–26. Nu tar arbetet med implementering vid. 

Patient-närstående medverkan i vården har ökat över tid men behöver fortsätta att utvecklas och 
förstärkas. 

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 2022 hänvisar 
vi till de lokala patientsäkerhetsberättelserna som ofta finns på vårdgivarnas webbplatser.  
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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. Under rubrikerna i de 
grundläggande förutsättningarna beskrivs dessa. Aktiviteter som görs på eller i samarbete med Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen för att uppnå de grundläggande förutsättningarna beskrivs mer i detalj under de 
fem fokusområdena 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer. En god 
patientsäkerhetskultur är beroende av hur ledningen agerar, vilken kunskap och 
förhållningssätt den har och hur den tar beslut. 

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. 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 och prioriterade områden för ökad patientsäkerhet under 2022  

Patienter skyddas bäst mot vårdskador genom förebyggande arbete och aktiviteter inom ett flertal 
områden. Region Stockholms har tagit fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet (RHP PS) 
med samma struktur som den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen 
beslutades i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) i februari 2020. Prioriterade områden för 
patientsäkerhetsarbetet i Region Stockholm var även under 2022 de aktiviteter som beskrivs i RHP PS. 
Syftet med handlingsplanen 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.  

Utifrån handlingsplanen fastslog hälso -och sjukvårdsnämnden (HSN) prioriterade område 2022:  

• Identifiera indikatorer och uppföljningsparametrar för avtalsprocessen och patienternas processer 
i vården.  

• Öka samverkan mellan HSF och Patientnämnden (PaN) med att tillvara ta patienternas 
synpunkter och klagomål för att utveckla patientsäkerhetsarbetet.  

 
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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• Breddinförande av avvikelsesystemet HändelseVis på HSF under 2022. En god säkerhetskultur 
ligger till grund för förvaltningens möjligheter att identifiera och åtgärda systemavvikelser och 
därmed skapa förutsättningar för en säker vård.  

• Säkra vårdövergångar, en nyckelfråga för patientsäkerheten, för effektivitet i vården och för en 
fungerande nätverkssjukvård. För att säkerställa en jämlik vård för patienterna där vårdens aktörer 
är koordinerade och nya aktörer kan tillkomma och samverka säkert och effektivt ska 
gemensamma, övergripande och enhetliga processer tas fram.  

• Framtagande av en övergripande process för remiss (övertagande av vårdansvar och beställning 
av tjänst) samt identifiering av förutsättningar för en sammanhållen elektronisk remisskedja. 

• Stödja vårdgivarna i Region Stockholm i användning av Infektionsverktyget för att följa andelen 
patienter med vårdrelaterad infektion (VRI). Via Infektionsverktyget kan man fortlöpande 
visualisera data och, framför allt på lokal nivå, använda data i sitt förbättringsarbete bland annat 
för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI).  

Ett övergripande mål för HSF är även ökad patientsäkerhet genom att öka kvaliteten i patienters 
läkemedelsbehandling. HSF arbetar långsiktigt med att skapa förutsättningar för att integrera 
kunskapsstöden inom läkemedelsområdet mot olika system så att de blir tillgängliga för fler användare 
inom hälso- och sjukvården.  

Övriga styrande dokument och system 

Följande styrande dokument och system med syfte att öka patientsäkerheten finns på regional nivå. 

Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning  

Arbete mot vårdrelaterade infektioner bedrivs inom ramen för ”Handlingsprogram för att förebygga 
vårdrelaterade infektioner och smittspridning – riktlinje för hälso- och sjukvård samt tandvård”. 
Handlingsprogrammet sträcker sig från 2022 fram till och med 2025.  

För övriga styrande dokument inom smittskydd och vårdhygien hänvisas till Smittskydd Stockholm och 
Vårdhygien Stockholm. 

Strategi och handlingsplan för suicidprevention 

Arbetet med handlingsplanen för suicidprevention har löpt på under 2022. Planen fastslår åtgärder för att 
minska suicidhandlingar hos befolkningen inom Region Stockholm och bland medarbetarna inom HSF 
enligt Region Stockholms strategi för suicidprevention. 

Läkemedelsstrategin 

Tillsammans med Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertråd sker HSF implementering 
av läkemedelsstrategin genom kunskapsstöd som Janusmed, läkemedelsrekommendationer genom Kloka 
Listan samt information om viktiga läkemedelshändelser som restnoteringar genom Janusinfo. 

Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms 
ledningssystem 

I samverkan med expertgruppen försäkringsmedicin har denna riktlinje uppdaterats under 2022. 

Vårdhandboken  

Den nationella Vårdhandboken är ett stöd för att säkerställa god och säker vård på lika villkor. 
Vårdgivarna i region Stockholm använder de nationella riktlinjer och metoder som är publicerade i denna. 
Vårdhandboken förvaltas av INERA. Stockholm Gotlands sjukvårdsregionala samordnare för 
vårdhandboken ingår i nätverket för vårdsakkunniga inom kunskapsstyrningsorganisationen. 
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Vårdgivarguiden  

Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information om tjänster för vårdgivare. På 
vårdgivarguiden finns aktuell information om administration, olika avtal, It-stöd, kunskapsstöd samt om 
Covid-19, aktuella utvecklingsprojekt och vårdutveckling. Här finns också samlad information om 
patientsäkerhet. Redaktionen för Vårdgivarguiden drivs av medarbetare på HSF. 

Organisation och ansvar 

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

Vem gör vad inom patientsäkerhet i Region Stockholm? 

Region Stockholm, som är en politiskt styrd organisation, ansvarar för offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård genom HSN och, fram till och med 31 december 2022, VKN. Nämnderna är i sin tur 
underställda regionfullmäktige (RF). HSN ansvarar för att invånare i Region Stockholm har tillgång till en 
bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och 
sjukvård, men också kunskapsstöd genom olika e-hälsotjänster samt smittskyddsfrågor. VKN ansvarade 
för att leda kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholms hälso- och sjukvård samt tandvård. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) är tjänstemannaorganisation under HSN och VKN. HSF:s 
uppdrag är att verkställa de beslut som fattas av respektive nämnd. Vårdgivarna är ansvariga för 
patientsäkerheten i den egna verksamheten. Det är huvudsakligen 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 genom bland annat egenkontroll, 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. I 
uppdraget ingår bland annat att utfärda riktlinjer och rekommendationer för patientsäkerhetsarbetet hos 
vårdgivarna i den offentligt finansierade vården. RSG PS är en del av kunskapsstyrningsorganisationen 
och är kopplad till det nationella patientsäkerhetsarbetet. Regional Arbetsgrupp Vårdhygien (RAG 
Vårdhygien) Stockholm-Gotland arbetar på uppdrag av RSG PS. RAG Vårdhygien ska verka för att vård 
och omsorg håller 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. 

HSF stöder, 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 (PoB) har en samordnande 
roll för patientsäkerhetsarbetet och samordnar både interna nätverk på förvaltningen och externa nätverk 
för vårdgivare. PoB innehar funktionen chefläkare som leder RSG PS, regionens chefläkarnätverk och 
förvaltningsläkarråd för att bland annat säkerställa ett bra samarbete och god samverkan mellan 
vårdgivarna i regionen.  

Patientnämndens förvaltning (PaN) 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 (IVO) 
samt HSF. Årligen skickas även principärenden och ärenden till HSN/HSF. Principärenden och ärenden 
handlar om olika patientsäkerhetsrisker, generaliserbara händelser och/eller avvikelser av principiell 
karaktär som kan förväntas inträffa på flera håll i sjukvårdssystemet. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

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 
har inneburit förändrade arbetsprocesser vid utskrivning från sjukhusen och vid mottagande i hemmet. 
Stor vikt läggs på planering inför hemgång och samverkan mellan 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 om samordnade insatser behövs.  

En regional överenskommelse finns sedan januari 2020, mellan Region Stockholm och kommunerna i 
länet.  

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 vård och omsorg för denna mycket sköra 
patientgrupp. Inför 2022, behövde fokus läggas bl. a på hur samverkan med kommunala vård-och omsorg 
kan struktureras och stärkas. Detta arbete måste fortsätta att bedrivas under 2023. 

Samverkansavtal med PaN 

I syfte att främja en effektivare klagomålshantering och uppföljning av klagomål på vården på regional 
nivå har hälso- och sjukvårdsförvaltningen och patientnämndens förvaltning ett samverkansavtal. Målet 
med samverkan är att den genererade kunskapen ska användas i kvalitetsutveckling inom hälso- och 
sjukvården. Under 2022 har regelbundna samverkansmöten lett till utbyte av statistik och information. 
Gemensam analys har inletts för att säkerställa adekvata förutsättningar, resurser och 
informationsmängder för kommande förbättringsarbeten. 

Strama Stockholm  

All antibiotikaanvändning driver på utvecklingen av resistenta bakterier. Dessutom kan antibiotika ge 
biverkningar och störa normalfloran. Samtidigt är tillgång till antibiotika nödvändig för att behandla svåra 
bakterieinfektioner och en förutsättning för att annan sjukvård ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. 
Cytostatikabehandling, intensivvård, neonatalvård och kirurgi är exempel på vård som är beroende av 
fungerande antibiotika. Därför är det viktigt att använda antibiotika klokt, så att den fungerar för de 
patienter som verkligen behöver den, detta arbetar Strama Stockholm för. 

Smittskydd Stockholm  

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för 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. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Även under 2022 har Smittskydd Stockholm lagt en stor del av sitt arbete på covid-19. Övervakning av 
övriga anmälningspliktiga sjukdomar och annat smittskyddsarbete har fortskridit och börjat återgå till att 
likna förhållanden innan pandemin. 

Vårdhygien Stockholm  

Vårdhygien Stockholm är en vårdhygienisk expertfunktion vars uppdrag är att bistå och stödja vård och 
omsorg i att uppnå och bibehålla god hygienisk standard som hälso-och sjukvårdslagen2 beskriver och 
förebygga vårdrelaterade infektioner. Enheten tar fram skriftliga vårdhygieniska rutiner som stöd för 
arbetet i vården. Vårdhygien Stockholm deltar och stödjer vårdverksamheter vid utredning i samband med 
anhopning eller utbrott av vårdrelaterade infektioner eller av mikrobiologiska smittämnen av särskilt 
vårdhygieniskt intresse inklusive multiresistenta bakterier. Förutom att delta i och stödja vårdgivarnas 
arbete deltar enheten bland annat i framtagande av regionens handlingsplan avseende vårdrelaterade 
infektioner och framtagandet av handlingsprogram avseende anmälningspliktiga resistenta bakterier och 
ett flertal andra smittämne. Enheten deltar i framtagandet av handlingsplan avseende risksituationer som 
inverkar negativt på möjligheten att upprätthålla en god hygienisk standard. Inför avtalsskrivning stödjer 
enheten avtalsenheterna gällande vårdhygien. 

Enheten Kvalitet och Patientsäkerhet 

Expertfunktionen Kvalitet och Patientsäkerhet, arbetar med utveckling av patientsäkerhet genom 
kontinuerligt och strategiskt arbete. Enheten stöttar såväl HSF internt som vårdgivarna i frågor kring 
patientsäkerhet. Enheten samverkar även med aktörer på nationell nivå. 

Informationssäkerhet inom HSF 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Informationssäkerhetsarbetet inom HSF sker utifrån ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt 
standarden ISO 27001. Målet för 2022 års arbete har varit att skapa en grundläggande kunskap och 
medvetenhet hos alla inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, gällande informationssäkerhet. Detta 
har skett genom olika utbildningsinsatser till olika målgrupper med ett högt deltagande och gott resultat. 
Ett annat mål för året har varit att stärka IT-säkerheten som är starkt förknippat med 
informationssäkerhet. Här har HSF stärkt upp med en resurs inom it-säkerhetsområdet samt att ett arbete 
har inletts med att integrera informationssäkerhetsarbetet i det löpande systemförvaltningsarbetet kopplat 
till olika IT-system. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023. 

Strålskydd 

SSMFS 2018:5 3 kap. 13 § 

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

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 

 
2 Hälso- och sjukvårdslag 2017:30, 5 kap 2§ 
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förhållningssätt återspeglar säkerhetsklimatet i en verksamhet. NSG-PS har tillsatt en nationell arbetsgrupp 
för arbete med området säkerhetskultur, NAG säkerhetskultur. Region Stockholm-Gotland har en 
representant i det arbetet.  

Säkerhetskulturmätning och analys av resultatet  

Ett sätt att få en bild av medarbetarnas uppfattning om faktorer av betydelse för patientsäkerheten är att 
mäta patientsäkerhetskulturen med hjälp av en enkätundersökning. 2018 lanserade Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) elva frågeställningar som är viktiga för en säker vård, HSE-frågeställningar (Hållbart 
Säkerhets Engagemang). I Region Stockholm inkluderas HSE-frågeställningarna i 
medarbetarundersökningen. Medarbetare som har direkt eller indirekt patientkontakt i hälso- och 
sjukvården får dessa frågeställningar att besvara. Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop och påverkar 
varandra, det är därför viktigt att insatser för de båda aspekterna samordnas på alla nivåer. 
Medarbetarenkäten innehåller även nio HME-frågeställningar (Hållbart Medarbetar Engagemang) vilket 
möjliggör ett totalindex HSE+HME på både region- och vårdgivarnivå. 

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.  

Stärka säkerhetskulturen på HSF 

Inom HSF har avdelning Patientsäkerhet och beredskap under 2022 lyft säkerhetskulturens grundläggande 
betydelse i olika sammanhang, i samband med att förvaltningen under året anslöts till regionens 
gemensamma risk- och avvikelsehanteringssystem samt när insatser för att öka kännedom om den 
nationella och den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet genomförts. Förhoppningen är att 
genom dialog och reflektion kring planens områden nå ökat engagemang i patientsäkerhetsarbetet. Även 
Socialstyrelsens e-utbildning i patientsäkerhet har diskuterats på hälso-och sjukvårdsförvaltningen och 
med vårdgivare i regionen. Åtgärder har vidtagits för att utbildningens kunskapsfrågor ska kunna 
genomföras på regionens lärplattform för att möjliggöra uppföljning av genomförandet inom regionen. 
Under 2022 har HSF i samverkan med regionens vårdgivare börjat utveckla arbetet med risk- och 
händelseanalyser i syfte att underlätta att åtgärder som krävs på systemnivå lyfts så att åtgärder kan 
identifieras. En öppen och bred redovisning av vad analysarbetet leder fram till för åtgärder syftar till att 
skapa ett lärande. Det är också en viktig signal för såväl medarbetare som patienter och anhöriga att det 
lönar sig att påtala brister.  

Säkerhetskultur hos vårdgivarna  

Under 2022 har vårdgivare inom Region Stockholm använt sig av ett flertal andra metoder och verktyg 
som kan stärka säkerhetskulturen. En del har arbetet med ”Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete” på 
vårdgivarnivå medan andra har implementerat Gröna korset eller liknande modeller. Ofta diskuteras även 
arbetsmiljörisker i samband med dessa regelbundna avstämningar då patientsäkerhetsrisker och 
arbetsmiljörisker många gånger hänger ihop. Samtidig reflektion kring dessa risker kan därför skapa 
positiva synergieffekter.  

Vårdgivarna genomför också lokala patientsäkerhetsutbildningar, patientsäkerhetsronder och 
utvecklingsdialoger vilket är ytterligare exempel på insatser som genomförs i syfte att stärka 
säkerhetskulturen. Insatserna utgör ett bra tillfälle att diskutera förutsättningar för patientsäkerhetsarbete 
och ger möjlighet att identifiera både framgångsfaktorer och brister.  
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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 

Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete. Gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder är förutsättningen för ett 
gemensamt arbetssätt. Inom regionen ges detta genom Vårdhandboken vilket 
innebär ett minskat behov av att utarbeta lokala riktlinjer och arbetsmetoder.  

Socialstyrelsen webbaserade utbildningen Säker vård riktar sig till den som vill veta mer om 
patientsäkerhet och förebyggande arbete för att minska risken för vårdskada. Avdelning Patientsäkerhet 
och beredskap arbetar för att sprida utbildningen inom Region Stockholm. 
I vårdgivarnas introduktionsprogram ingår patientsäkerhet i olika grad. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bidrar till att öka kunskapen om patientsäkerhet genom att hålla 
föredrag i olika forum samt genom att bidra med kompetens i utbildningar exempelvis på kurserna i risk- 
och händelseanalys på Karolinska Institutet. 

Patientsäkerhet och arbetsmiljö påverkar och är beroende av varandra. Under 2022 har det funnits 
centrala medel för lokala arbetsmiljöprojekt. En regiongemensam rutin för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) har tagits fram av strategisk HR och ett systemstöd för uppföljning håller på att 
införas. Ett antal insatser för att stärka chefs- och ledarskapet har gjorts vilket även främjar 
patientsäkerheten. 

Utbildningsuppdraget – en förutsättning för vårdens kompetensförsörjning 

För att säkra att det finns tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för en patientsäker hälso- och 
sjukvård har HSF under året fokuserat på att säkerställa att utbildningsuppdraget fullföljs för utbildningar 
till samtliga vårdyrken och professioner. HSF har genomfört kompetensinventeringar för att identifiera 
bristspecialiteter. I samband med avtalsrevideringar har förvaltningen tydliggjort utbildningsuppdraget i 
förvaltningens avtalsprocess och avtalsmallar. I syfte att säkra framtida kompetensförsörjning av 
specialistläkare fortsätter arbetet med att se till att avtalen i högre utsträckning tar hänsyn till krav och 
behov av sidotjänstgöringsplatser inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). HSF har även 
arbetat med att öka möjligheten för hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning från länder utanför 
EU/EES att göra praktisk tjänstgöring inför svensk legitimation, i det arbetet har även språkstödjande 
insatser genomförts.  

HSF har fortsatt arbeta för att högskolor, universitet och yrkeshögskolor ska tillhandahålla utbildningar 
som svarar mot verksamhetens behov både på kort och lång sikt. Samverkansorganisationen med 
lärosäten, skolor och vårdverksamheter för studerandes verksamhetsintegrerade lärande (VIL) har fortgått. 
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 förvaltningen varit en del i arbetet med satsningen av 
lönemedel under specialistsjuksköterska- och barnmorskeutbildning som erbjudits både privata och 
egenägda vårdgivare. Under året har processen utvecklats och fler privata vårdgivare tar nu del av 
satsningen. 
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Enheten kunskapsstyrning och stöd 

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig och 
användas i varje möte mellan vårdens medarbetare och patienter. Det handlar om riktlinjer, 
rekommendationer och instruktioner som kan användas för beslut om diagnos, vård och behandling. I 
kunskapsstyrningen ingår också att kontinuerligt följa upp, analysera och förbättra hälso- och sjukvården. 
Målet är att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. 

Stockholm-Gotlands regionala programområden ska verka för att evidensbaserad kunskap utvecklas, 
sprids och används inom hälso- och sjukvården. Varje regionalt programområde ansvarar bland annat för 
att årligen genomföra en översiktlig lägesanalys av hela området. Den innehåller exempelvis nationella 
programområdens insatsområden, översiktligt resultat för berörda patient- och sjukdomsgrupper, 
patienters och närståendes upplevelser och strategiskt viktiga frågor såsom nya metoder och förändringar i 
hälsa, ohälsa och välbefinnande. De regionala programområdena anpassar och omsätter den kunskap som 
tas fram nationellt så att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patient. 

Enheten Kunskapsstyrning och stöd inom HSF ansvarar för och leder arbetet inom Stockholm-Gotlands 
medicinska råd (SGMR). SGMR samordnar sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands 26 programområden. 
Medarbetare inom enheten är delaktiga i utvecklingen av kunskapsstyrningsorganisationen i Region 
Stockholm.  

Enheten utgör även redaktion för webbaserade beslutsstöd i vården såsom VISS.nu3 och 
kunskapsstödförvårdgivare.se 

Metodstöd vid införande av nya arbetssätt 

Medarbetare inom regionen har möjlighet till metodstöd gällande implantering av nya arbetssätt eller ny 
kunskap. Detta ges av Enheten för Implementering och Utvärdering på Centrum för Epidemiologi och 
Samhällsmedicin (CES). För en närmare beskrivning hänvisar vi till CES årsrapport. 

Kunskapsstöd för säker användning av 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 Stockholm 
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 2022 har 
samverkan med patientorganisationer och pensionärsföreningar fortsatt att fördjupats.  

Tillsammans med Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertråd sker HSF:s implementering 
av läkemedelsstrategin genom kunskapsstöd som Janusmed, läkemedelsrekommendationer genom Kloka 
Listan samt information om viktiga läkemedelshändelser som restnoteringar genom Janusinfo. Sedan 2021 
är det Kunskapsteam läkemedel vid Akademiskt primävårdscentrum som har ansvar för uppsökande 

 
3 Viss är ett samlat medicinskt och administrativt beslutsstöd för personal främst inom primärvården i Region Stockholm. Viss fokuserar på samverkan vårdgivare 
emellan och spelar en viktig roll i tydliggörandet av vårdnivåerna mellan inom primärvård, specialiserad öppenvård och akutsjukhus. Beslutsstödet ger goda 
förutsättningar för ett säkert vårdflöde och en evidensbaserad vård. 
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läkemedelsinformation. Ett nära samarbete mellan Region Stockholms läkemedelskommitté och 
Kunskapsteam läkemedel vid Akademiskt primävårdscentrum har etablerats och bibehålls. 

Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet 

Läkemedelsrelaterade biverkningar kan leda till onödiga sjukvårdskontakter, förlängda vårdtider och 
återinläggningar. 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 

• 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 2022 var att tillgängliggöra kunskapsstödet Janusmed riskprofil för fler användare genom att göra det 
tillgängligt nationellt via Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) och på så vis ge möjlighet för fler 
journalsystem i samtliga regioner att tekniskt kunna integrera kunskapsstödet. Kunskapsstödet Janusmed 
riskprofil är nationellt tillgängligt via Sil sedan september 2022. 

• Tillgängliggöra kunskapsstöden Janusmed kön och genus i samma webbsida (janusmed.se) där även 
de övriga kunskapsstöden finns sedan tidigare. Webbsidan är öppen för såväl hälso- och 
sjukvårdspersonal som allmänhet. Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet har sedan 
september 2022 tillgång till kunskapsstödet 

• Uppdatera innehåller succesivt utifrån ny tillgänglig evidens. Förutom ordinarie uppdateringar och 
kvalitetsförbättringar av innehållet i kunskapsstöden så har under 2022 innehållet uppdaterats 
med senaste evidens avseende vacciner som används i samband med Covid19-pandemin. 

• Införa nya statistiska verktyg för att förbättra möjligheten att följa upp användningen. Detta för 
att det under en längre tid har saknats möjlighet att erhålla statistik över användningen av 
kunskapsstöden. 

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 § 

Det är viktigt att patienten blir inbjuden att vara delaktig på varje nivå i vårdsystemet. Exempelvis vid 
planering av hälso- och sjukvård, i utbildningen av vårdpersonal, i forskningen och i utformning av policys 
och riktlinjer. Patientens behov och önskemål bör styra formerna för och graden av patientens delaktighet. 
Ett personcentrerat arbetssätt har fokus på patientens unika kunskap om sig själv, på patientens egen 
berättelse och att relationen mellan patient och medarbetare i vården präglas av ömsesidig respekt och 
förståelse. I Sverige har den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet, NSG PS, tillsatt en 
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nationell arbetsgrupp för området patientmedverkan, NAG Patientmedverkan. Region Stockholm har 
utsett två representanter varav en patient att delta i arbetet.  

Patientmedverkan i det systematiska och strategiska patientsäkerhetsarbetet prioriteras i Region Stockholm 
av RSG PS Sthlm/Gotland. Därav deltar en patientrepresentant i RSG PS. Hos allt fler 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.  

Region Stockholms läkemedelskommitté har samverkan med patientorganisationer och 
pensionärsföreningar genom att de har representanter som är adjungerade till läkemedelskommittén. 

Patientsamverkan i arbetet på hälso - och sjukvårdsförvaltningens enheter  

Att patienter och deras närstående blir mera delaktiga i sin vård och behandling är viktigt för att öka 
patientsäkerheten. Inom region Stockholm sker patientmedverkan bland annat genom Samverkansrådet 
och Pensionärsrådet enligt särskilda överenskommelser. På avtalsenheterna arbetar man med att öka 
patientmedverkan vid framtagande av nya avtal och vid uppföljning av avtal. Vårdstödjande tjänster så 
som tolk till döva har regelbundna träffar med användarna. Inom enheten kvalitet och patientsäkerhet 
arbetar man med patientintervjuer för att förbättra processer, så som patientens väg genom vården. 
Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland erbjuder kunskapsstöd och samverkansformer som 
underlättar och stödjer patienters och närståendes delaktighet i cancervården. RCC stödjer också 
utvecklings- och forskningsprojekt kring delaktighet, egenvård och patientsäkerhet.  

Patientkontrakt/samordnad vårdplanering  

På Hälso-och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet med patientkontrakt/sammanhållen vårdplanering. 
Under året har det utretts möjligheten att använda e-tjänsten på 1177 Stöd och behandling, SOB, i 
avvaktan på en nationellt framtagen tjänst för sammanhållen planering. 

Journal via nätet 1177   

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa delar av sin hälso- och sjukvårdsjournal 
via nätet. Invånarna når tjänsten via e-tjänsterna på 1177. 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.  
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  
RSG PS Stockholm-Gotland verkar för utveckling, regional samordning av patientsäkerhetsarbetet inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården. RSG PS uppdrag är också att utfärda övergripande riktlinjer och 
rekommendationer för patientsäkerhetsarbetet i den offentligt finansierade vården. Region Stockholms 
vårdgivare 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. Läs mer om detta i vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser.  

En integration av olika vårdavtalsområdens egenkontroller i regionens målstyrningssystem vore önskvärt 
och den uppföljningsmodellen skulle inkludera områden som är viktiga för patientsäkerheten. Målet i 
regionens indikatorarbete är redan att i så hög grad som möjligt använda oss av en automatiserad mätning 
av identifierade kvalitetsmått.  

Fokusområden 
RHP PS innehåller fem fokusområden där arbetet med prioriterade aktiviteter för en säkrare vård beskrivs 
samt vad som gjorts under 2022. Dessa fokusområden utgår från de huvudsakliga utmaningarna inom 
patientsäkerhetsarbetet och utgör en struktur för handlingsplanens regionala åtgärder. 

 

Fokusområde 1 - 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.  

Överblick över vårdskador  

Det är grundläggande för patientsäkerheten att öka kunskapen om förekomst av skador och vårdskador. 
Kunskapen ska ge underlag till analys av bakomliggande orsaker på systemnivå samt förbättra 
möjligheterna att följa utvecklingen av patientsäkerheten. Det finns idag stor kunskap om skador inom 
somatisk sjukhusvård och psykiatri för vuxna, men mindre på andra områden såsom exempelvis inom 
primärvård och barnsjukvård. Även kunskapen om patienters erfarenheter från vården är begränsad och 
utnyttjas liksom informationen i klagomål och synpunkter i ganska liten omfattning för utvecklings- och 
förbättringsarbete. 

För att få kunskap om förekomsten av skador och vårdskador måste händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada följas upp och utredas, bakomliggande orsaker identifieras och adekvata 
åtgärder vidtas. Regionens vårdgivare måste också använda sig av adekvata metoder för detta och anpassa 
metoder utifrån verksamhetens förutsättningar. En grundsten är utbildning i mät- och utredningsmetoder 
samt att vårdgivare efterfrågar och även använder patienters och närståendes klagomål och synpunkter i 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Viktigt är också att stödja patienter och personal som varit 
inblandade i negativa händelser så att negativa följdeffekter minimeras. 

I Region Stockholm har många utredningar och händelseanalyser genomförts under 2022. Utredningarna 
har också lett fram till förbättringsarbeten på klinik- och på sjukhusnivå. Under 2022 har RSG PS inlett ett 
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arbete för att tydliggöra på vilket sätt systemövergripande avvikelser kan användas för att vidta åtgärder 
även på systemnivå. Läs mer om vårdgivarnas utredningar och händelseanalyser i deras 
patientsäkerhetsberättelser. 

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 tillsatt en projektgrupp, 
Systematisk analys av allvarliga vårdskador. Uppdraget är att ta fram ett konkret förslag på hur en systematisk 
sammanställning av information från tillgängliga källor om vårdskador i Region Stockholm och Gotland 
kan sammanställas och presenteras på ett sätt som ger en överblick av vårdskadeläget och möjliggör 
identifiering av gemensamma orsaksområden som kan bli fokus för åtgärder. Arbetet är påbörjat och 
kommer att fortsätta under 2023. 

HändelseVis är ett verktyg för ständiga förbättringar  

Webbtjänsten HändelseVis är Region Stockholms gemensamma IT-stöd för risk- och avvikelsehantering. 
Syftet är att öka säkerheten för både patienter och medarbetare. HändelseVis ger även möjlighet att skicka 
och handlägga avvikelserapporter mellan förvaltningar och bolag, vilket ses som ett bra sätt att 
kommunicera kring händelser som drabbat patienter, men 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 42 923 vårdavvikelser rapporterats under 2022. Av de ärenden som handlagts har 
39 procent klassificerats som risker, 38 procent som tillbud och 23 procent som negativa händelser.  
Figur 1 Risker, tillbud och negativa händelser 2021 och 2022 

 

Orsaken till de negativa händelserna finns framför allt inom området procedurer/rutiner och riktlinjer, 
därefter inom området information/kommunikation.  

Klassificering av vårdavvikelser beskriver vad som riskerat att hända alternativt redan har hänt. Under 
2022 noteras att det till stor del rör områdena Behandling/Omvårdnad, 
Dokumentation/Informationsöverföring, Läkemedel samt Utredning/bedömning/diagnos. 
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Figur 2 Klassificering av vårdavvikelser 2022 

Vald klassificering  Risk Tillbud Negativ händelse 

Behandling/omvårdnad 4023 4530 2364 

Utredning/bedömning/diagnos 1500 1237 734 

IT/teknik/MT 825 578 218 

Regelverk/juridik 196 181 115 

Tillgänglighet 1236 692 389 

Dokumentation/informationsöverföring 3641 3052 1073 

Läkemedel 1569 2086 1138 

Vårdhygien 385 195 41 

Destruktiva/självdestruktiva handlingar 111 96 255 

Oväntat dödsfall 2 3 188 

Bemötande 215 119 107 

Hot och våld 63 59 84 

Strålning/strålsäkerhet 118 37 45 

Patientolycksfall 113 676 1249 

Externa avvikelser, har ej HändelseVis 849 709 515 

Laboratoriediagnostik 5 5 3 

Antal registreringar (handlagda) 14 851 14 255 8518 

 

Fortsatt införande av e-tjänst i HändelseVis för patients/invånares synpunkter och klagomål på vården 

Under 2022 har införandet av e-tjänsten Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare 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. Under året anslöt Karolinska 
Universitetssjukhuset och inom SLSO fortsatte införandet med flera verksamheter. De förvaltningar och 
bolag som anslutit sedan tidigare är Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Tiohundra, Stockholms sjukhem, 
S:t Eriks ögonsjukhus, Folktandvården, SLSO Primärvård, Närakuter, Centrum för cancerrehabilitering, 
ASIH, Akademiskt specialistcentrum sam delar av Psykiatrin och Geriatriken.  

Tjänsten nås genom inloggning i e-tjänsterna på 1177.se. Där nås formuläret på mottagningarnas 
kontaktkort samt även under rubrikerna Regionen rekommenderar och Alla övriga tjänster samt i appen 1177 
Vårdguiden.  
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Patientärenden hos Patientnämndens förvaltning 

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och deras 
närstående samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, kommunal 
hälso- och sjukvård samt viss tandvård.  

Patientnämnden förvaltning i Stockholm tog under året emot 7994 ärenden vilket är på jämförbar nivå 
med föregående år (8020 st). Störst antal ärenden avsåg primärvård.  

Verksamhetsområde Antal ärenden 2022 Utveckling (%) jmf med 2021 

Primärvård 2595 +7% 

Akutsjukhus 2118 0% 

Specialistvård 908 +10% 

Psykiatrisk vård 908 -4% 

Övrig vård 613 -34% 

Tandvård 327 +16% 

Närakuter 283 +21% 

Privata laboratorier 79 +16% 

Kommunal vård 62 -11% 

Geriatrik 57 -19% 

ASIH/Palliativ vård 26 +8% 

Habilitering 16 -41% 

(tom) 2 - 

Totalsumma 7994  

Mätning av VRI  

I Region Stockholm har Infektionsverktyget ersatt punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner 
(VRI) som huvudsaklig mätmetod. Mätningen i Infektionsverktyget visar hur många 
antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner som inträffat inom den slutna vården under en 
tidsperiod. Denna mätmetod visar således 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  

Under 2022 har alla anslutna vårdgivare lämnat rapporter enligt instruktion januari-juni respektive juli-
december för regional sammanställning. Datauttag för lokalt förbättringsarbete kan dock ske oftare utifrån 
behov. 
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Sammanställda resultat 2022: 

Kolumn1 Första halvåret 2022 Andra halvåret 2022 

Vårdtillfällen 133 685 138 179 

Total incidens 5,1% 5,1% 

Män/kvinnor 5,6 % / 4,8 % 5,5 % / 4,7 % 

Somatisk akut slutenvård 4,7% 4,7% 

Geriatrisk slutenvård 7,9% 6,9% 

Psykiatrisk slutenvård ingen rapportering 0,4% 

 

Målvärdet 4,4 % för 2022 uppnåddes således inte. Resultatet har analyserats och diskuterats med anslutna 
vårdgivare. Ett arbete som behöver utvecklas och fortgå 2023. De främsta förbättringsområdena är 
lunginflammationer, urinvägsinfektioner utan feber och ytlig postoperativ infektion. Riktlinjen 
Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning är ett stödjande kunskapsunderlag för 
alla vårdgivare i Region Stockholm, men också ett styrande dokument för uppföljning av åtgärder inom 
sju identifierade insatsområden. Parallellt med förbättringsarbetet är det viktigt att alla vårdgivare i 
regionen validerar sina resultat enligt instruktion och därmed säkerställer att de använder sig av korrekta 
indikationer för antibiotikabehandling. 

Trycksår undernäring och fall  

Att förhindra trycksår är en viktig del av omvårdnadskvaliteten. Många olika sjukdomstillstånd ökar risken 
för trycksårsuppkomst, till exempel undernäring, infektioner, nedsatt känsel, försämrad syresättning, 
påverkan av smärtstillande läkemedel etc. Trycksår orsakar stort lidande för patienten, men trycksår kan 
förebyggas med hjälp av olika vårdinsatser.  

Undernäring och direkta följder av undernäring räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade 
kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra undernäringen men så inte har skett. Undernäring orsakar 
dessutom ett stort fysiskt lidande för patienten. Genom att tidigt upptäcka undernäring kan åtgärder sättas 
in innan konsekvenserna blir stora. 

Fallolyckor som inträffar inom vården utgör ett stort patientsäkerhetsproblem. Fallpreventiva insatser 
måste sättas in för att förhindra undvikbara fall och skador. Även fall utan synlig kroppsskada kan utgöra 
ett stort lidande för patienten i form av rädsla att falla igen.  

Egenkontroll ska genomföras och redovisas av alla vårdgivare i region Stockholm. Detta kan göras genom 
punktprevalensmätningar men flera vårdgivare har också utvecklat automatiserade datauttag.  Enligt beslut 
i RSG patientsäkerhet så sammanställdes inte detta på regional nivå under 2022. Se även vårdgivarnas egna 
patientsäkerhetsberättelser.  

Överbeläggningar och utlokalisering 

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. För en patient är det oftast bättre att vårdas på en 
överbeläggningsplats än att vara utlokaliserad på en vårdenhet som saknar den specifika medicinska 
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kompetensen. En nationell rapport visade att vårdskador förekommer dubbelt så ofta hos utlokaliserade 
patienter varför det är särskilt viktigt att undvika utlokaliseringar4.  

Vårdgivarna rapporterar regelbundet resultat från verksamheternas mätningar av överbeläggningar och 
utlokaliserade patienter till en nationell databas som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR förvaltar. 
Andelen överbeläggningar inom den somatiska slutenvården inom Region Stockholm var 5,4 per hundra 
disponibla vårdplatser vilket något sämre än 2021 (4,3) men bättre än rikssnittet, 8,8. Andelen 
utlokaliserade patienter per hundra disponibla vårdplatser inom regionen var 2,3 vilket är något sämre än 
2021 (1,7) men bättre än riksgenomsnittet, 2,9. 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 under 2023. Exempel på åtgärder som vidtas är, ökat samarbete och tätare avstämningar 
med geriatrik, rehabilitering och den slutna palliativa vården samt remittering av vissa operationer till 
andra vårdgivare för att bättre använda alla sjukvårdsresurser. 

Överbeläggning 

 
Blå linje: alla regioner. Orange linje: region Stockholm, alla sjukhus, somatik 

Utlokaliserade patienter 

 

Blå linje: alla regioner. Orange linje: region Stockholm, alla sjukhus, somatik 

 
4 Markörbaserad journalgranskning, skador i somatisk vård under perioden januari 2013 - december 2018, nationell nivå, SKR. 
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Nationellt IT stöd för händelseanalyser NITHA möjliggör lärande i ökande grad  

Nationellt IT-stöd för händelseanalyser, Nitha, stödjer arbetet vid händelseanalysutredningar och gör 
analysresultat tillgängligt för lärande i Nithas kunskapsbank. Nitha följer den nationella metodhandboken 
för händelseanalys och ökar möjligheterna att identifiera systemberoende orsaker och att ge stöd till 
analysteamet. Det är också betydelsefullt att många vårdgivare i Sverige är anslutna. Användningen av 
Nithas kunskapsbank kan då bidra till att utveckla säkerheten i vården genom att underlätta 
kunskapsspridningen om möjliga bakomliggande orsaker till händelser och föreslagna förebyggande 
åtgärder. Regionala samverkansgruppen patientsäkerhet, RSG PS, rekommenderar alltsedan 2017 att Nitha 
används som metodstöd vid genomförande av händelseanalyser inom Region Stockholm.  

Under 2022 har 104 händelseanalyser påbörjats i Nitha. Tre händelseanalyser har överförts till 
kunskapsbanken. HSF ger utbildning och stöd till de lokala administratörerna i Nitha. 

Fördjupade uppföljningar under 2022 

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av leverantörer av vård, som genomförs 
utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa en hög patientsäkerhet genom att 
verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller 
för respektive verksamhet.  

Flest fördjupade uppföljningar har gjorts under 2022 inom tandvården och framför allt av så kallad 
nödvändig tandvård. Några granskningar avser läkemedelsförskrivning som avviker från Kloka Listan och 
några fördjupade uppföljningar har gjorts inom vårdområden inom den somatiska vården.  

Fyra IVO-anmälningar har gjorts under året till följd av fördjupade uppföljningar. I fler ärenden har 
information lämnats till IVO men som tips utan formell anmälan. En fördjupad uppföljning av en barn- 
och ungdomsmedicinsk mottagning initierades efter att en anmälan som inkommit till IVO överlämnades 
till HSF och verksamheten sade upp sitt avtal till följd av granskningen. 

Strama arbetar för minskad antibiotikaanvändning 

Under 2020 och 2021 nåddes historiskt låga nivåer av uthämtade antibiotikarecept, vilket var en effekt av 
pandemin. Under 2022 noterades en ökning jämfört med föregående år, men nivån var ändå avsevärt lägre 
än före pandemin. 2019 hämtade personer folkbokförda i Stockholms län ut 295 antibiotikarecept per 
1000 invånare, 2021 228 recept och 2022 248 recept. Därmed uppnås fortfarande det nationella 
patientsäkerhetsmålet om 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Några tecken till 
underbehandling med antibiotika, exempelvis en ökning av komplikationer till vanliga infektioner, ses inte.  

Fokusområde 2 - Tillförlitliga och säkra system och processer  
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 
patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 
patientsäkerheten.  

Avtalsprocessen skapar förutsättning för en säker vård i region Stockholm 

För att beställa, ersätta och följa upp hälso- och sjukvård tillämpar HSF Avtalsprocessen, vars innehåll är 
beskrivet i Avtalshandboken på regionens intranät. Processen innefattar att skapa avtalsområde (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 
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som ska användas för alla vårdavtal. Processen utvecklas kontinuerligt av ansvariga processledare och 
processteamen och under 2022 har bland annat nya avtalsmallar för LOV färdigställts, i vilket 
patientsäkerhetsperspektivet iakttagits.  

En verksamhetskritisk process på HSF är hantering av avtal i IT-system. Den är en förutsättning för att 
ersättning ges till vårdgivare, utförd vård kan följas upp, läkemedel kan förskrivas, hjälpmedel eller 
medicinsk diagnostik kan beställas, 1177 på telefon kan hänvisa invånare till rätt vårdgivare och invånaren 
kan hitta vården och läsa sin journal på 1177.se. Informationen är helt fundamental för patientsäkerheten. 

Sedan 2019 pågår ett utvecklingsarbete med att granska informationshanteringen i nuvarande processer 
och förbättra dessa. Detta sker inom RIA – Regelverk och Informationsstruktur i Avtalsprocessen och 
den del som kallas DILA (Digital livscykelhantering av avtal) som syftar till att digitalisera den manuella 
hanteringen av vårdadministrativa system (VASS). Under 2022 har utveckling av IT- lösning inletts av 
DILA vilken har potential att höja informationssäkerheten i och med införandet av masterdata (MDM) 
för organisation och Avtalsområde. Dessa områden finns nu i MDM-plattformen, som kan utgöra 
kvalitetssäkring och nav vid vidare IT-utveckling. Införandet av masterdata har inneburit att riskerna för 
att fel uppstår på grund av hänvisning till fel instans, eller liknande fel, minskat.   

Spårbarhet och möjligheten att följa upp vilken vårdgivare som utfört vården är av stor vikt vid såväl 
löpande avtals- och fördjupade uppföljningar, det vill säga den riktad och systematisk kontroll av 
vårdgivare som genomförs utöver den ordinarie avtalsuppföljningen oavsett avtalsform. Också detta stärks 
genom införande av masterdata och DILA.  

Processen Fördjupad uppföljning 

Fördjupad uppföljning enligt avtal, en riktad och systematisk kontroll av leverantörer av vård, genomförs 
utöver den löpande uppföljningen. Ett huvudsyfte är att säkerställa en hög patientsäkerhet genom att 
verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller 
för respektive verksamhet. Vid fördjupad uppföljning finns alltid perspektiven patientsäkerhet och kvalitet 
såväl som vilken ersättning vårdgivaren debiterat, och resultaten hänger ofta ihop.  

Vid fördjupade uppföljningar, som oftast innefattar en journalgranskning, kan avvikelser och risker 
avseende patientsäkerhet identifieras. Ett arbete pågår för att bättre prioritera inom vilka områden breda 
fördjupade uppföljningar (”screeningar”) borde göras, och vilka enskilda vårdgivare som på förekommen 
anledning borde följas upp. I prioriteringsarbetet lyfts patientsäkerhetsrisker fram särskilt. Misstanke om 
bristande medicinsk kvalitet i den utförda vården, läkemedelsförskrivning som inte tycks medicinskt 
motiverad och problem på systemnivå som påverkar hur vården kan utföras är exempel på sådant som 
kan tas med i värderingen. Även förvaltningens stärkta arbete mot oegentligheter förväntas bidra positivt 
till en god och säker vård, eftersom omfattande välfärdsbrott i princip alltid innebär kvalitetsbrister 

Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) medför inte bara förlängda sjukdomsperioder, ökad 
antibiotikaförbrukning och ett ökat lidande för patienterna utan också höga kostnader för samhället. 
Arbetet i region Stockholms mot vårdrelaterade infektioner bedrivs inom ramen för Handlingsprogram för att 
förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning – riktlinje för hälso- och sjukvård samt tandvård. 
Handlingsprogrammet sträcker sig från 2022 fram till och med 2025. Flera av hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens avdelningar bidrar till arbetet utifrån sina samordnings- och expertfunktioner.  
Dessa avdelningar har under 2022 fortsatt att verkställa det beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 
fattade om att införa Infektionsverktyget i Region Stockholm. Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd 
för att dokumentera, lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning, 
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vilket ökar möjligheterna till förbättringsarbeten inom området. Arbetet kring införandet har inkluderat 
både anslutning av vårdgivare och framtagande av stöd för validering av data. Datauttag, validering och 
sammanställning av resultat på regionnivå genomförs två gånger per år. Mätning med hjälp av 
Infektionsverktyget visar hur många antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner som inträffat inom 
den slutna vården under en tidsperiod. 

För ett fortsatt långsiktigt arbete med att förebygga VRI uppdateras det regionövergripande 
handlingsprogrammet för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning fortlöpande. Det är 
ett stödjande kunskapsunderlag för alla vårdgivare, men också ett styrande dokument för uppföljning av 
åtgärder inom sju identifierade insatsområden; 

• Ledning och kultur 
• Kompetens och utbildning 
• Patientinvolvering 
• Mätningar, verktyg och metoder 
• Lokaler, utrustning och städning 
• Avtal och uppföljning 
• Samverkan, ny kunskap och kunskapsspridning 

Vårdhygien Stockholm är delaktiga i arbetet genom att ge rådgivning och undervisning utifrån 
handlingsprogrammet till vårdens medarbetare. 

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. 

Handlingsplan för suicidprevention  

Arbetet med handlingsplanen för suicidprevention har löpt på under 2022. Planen fastslår åtgärder för att 
minska suicidhandlingar hos befolkningen inom Region Stockholm och bland medarbetarna inom 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).   
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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 av aktiviteter 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 

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar  

Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och 
mellan människor. 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 
legionellainfektion, 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 fastställs av Regional arbetsgrupp 
Vårdhygien.  

Utbrott med smittspridning till flera medpatienter (och i vissa fall personal) kan förekomma och 
föranleder intensiva åtgärder från vårdgivarna i samarbete med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd 
Stockholm. Även de mikrobiologiska laboratorierna deltar i detta arbete. 

Smittskydd Stockholm har genomfört utbildningsaktiviteter riktade till bland annat vårdpersonal om 
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 i 
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 prov 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. För provtagning av VRE och 
ESBL är kravet att redovisa resultat. 

Aktuella smittskyddshändelser och insatser genomförda av Smittskydd Stockholm 2022:             
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• Smittskydd Stockholm har fortsatt arbeta med covid-19 även under 2022. I början av 2022 var 
sjukvården kraftigt belastad liksom det övriga samhället i samband med omikron-vågen. Nionde  
februari togs de flesta åtgärder mot covid-19 bort och efter det har arbetet framför allt 
fokuserats på att förebygga smittspridning inom vård och omsorg. 1april ändrades 
klassificeringen av covid-19 enligt smittskyddslagen och den blev då en anmälningspliktig 
sjukdom som endast är smittspårningspliktig i sådan sluten vård och omsorgsverksamhet som 
vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. 
Sjukdomen är inte längre samhällsfarlig eller allmänfarlig. 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. Under december 2022 har antalet fall av covid-19 ökat med en ökande belastning för 
vården som följd. 

• I maj hade Sverige och Region Stockholm sitt första fall av mpox (tidigare benämnt apkoppor). 
Därefter har Stockholm och Sverige liksom övriga världen sett en epidemisk spridning av mpox 
som huvudsakligen har spridits via sexuella kontakter och framför allt har drabbat gruppen män 
som har sex med män (MSM). Smittskydd Stockholm har arbetat med mpox ur många aspekter, 
bland annat med att ta fram riktlinjer till vården, anordna smittspårningsutbildningar för 
smittspårare inom vården, hålla i samordningsmöten med representanter för vården, laboratorier 
med flera, samt med vaccination.  

• En utredning av möjlig vårdrelaterad hepatit B-smitta har inletts under året. Vårdrelaterad 
hepatit B och C är mycket ovanligt men har förekommit tidigare och då varit kopplad till 
felaktigt handhavande av flytande läkemedel i flerdosförpackning (t.ex. lokalbedövningsmedel 
eller natriumklorid). Vid administrering av flytande läkemedel är grundprincipen att alltid 
använda endosförpackning. Om flerdosförpackning ändå används bör beredning ske i 
läkemedelsrum. 

• Handlingsprogrammen för calicivirusinfektion, legionellainfektion och tuberkulos har reviderats 
2022, liksom även handlingsprogrammet för att förebygga blodburen smitta. 

• Flera av de smittsamma sjukdomar för vilka antalet fall gick ned under covid-19-pandemin har 
nu börjat återgå till prepandemiska nivåer. För andra sjukdomar ses fortfarande ett annat 
mönster än innan pandemin. Under senhösten 2022 har det varit ökande smittspridning av 
influensa och RSV.  

Vårdhygien Stockholm stärker patientsäkerheten genom digitala stöd 

Vårdhygien Stockholm är en vårdhygienisk expertfunktion vars uppdrag är att bistå och stödja vård och 
omsorg i att uppnå och bibehålla god hygienisk standard och förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Vårdhygien har under året arbetat med att stärka patientsäkerheten inom området genom att ta fram 
digitala stöd. Digitala föreläsningar som handlar om hur bakterier och virus sprids samt hur personal 
genom rutiner för rengöring och desinfektion kan förebygga risken för smittspridning och vårdrelaterade 
infektioner har publicerats. De fungerar som underlag till att utveckla kunskap och rutiner för 
vårdhygieniskt arbete på särskilda boenden, SÄBO, i länets kommuner. Personal och chefer får digitala 
utbildningarna i Nano learning-format5. E-utbildning, Desinfektionsguiden, är publicerad under året och 
är en påbyggnadsutbildning till ”Basala hygienrutiner”. 

 
5 korta utbildningsavsnitt som skickas direkt till användaren 
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En applikation för gemensam dokumentation av ärenden och rådgivning inom enheten för Vårdhygien, 
Joel, har tagits fram under året och är under införandefas. Joel förväntas ha stor betydelse avseende 
kvalitetssäkringen av Vårdhygiens rådgivande verksamhet, stärka kompetensen och kunskapsöverföringen 
samt underlätta framtagandet av statistik. 

Strama Stockholm arbetar för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning 

Det är viktigt att använda antibiotika klokt, så att den fungerar för de patienter som verkligen behöver 
den, detta arbetar Strama Stockholm för. 

Eftersom en betydande del av den antibiotika som används ges till äldre, har Strama Stockholm under 
2022 genomfört en särskild satsning på geriatrisk vård, bland annat genom ett projekt med 
antibiotikaronder på geriatriska avdelningar utanför akutsjukhusen och olika utbildningsinsatser.  

Ordinarie verksamhet med seminarier, dialogmöten på vårdenheter samt undervisning på 
läkarutbildningen och vårdhögskolor har kommit i gång i full skala efter pandemin. Förutom data om 
uthämtade recept och rekvisitionsförsäljning används Primärvårdskvalitet och Infektionsverktyget för att 
återkoppla antibiotikaanvändningen till förskrivare.  

Läkemedelsgenomgångar   

Läkemedelsgenomgångar är ett sätt att förhindra läkemedelsfel vid vårdens övergångar. Enligt gällande 
riktlinjer ska en enkel läkemedelsgång 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 läkemedelsgenomgång 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.  

HSF 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 har följts 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. 

Säkra vårdövergångar  

Vid vårdövergångar utgör gränssnitten mellan vårdgivare, mellan vårdverksamheter och mellan huvudmän 
risker i vården. För att patientens väg in och igenom 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.  

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

När vårdsökande tar kontakt med vården behöver de efterföljande kontakterna agera koordinerat och 
förutsägbart utifrån patientens ärende och att rätt patient möter rätt vårdnivå direkt. Som stöd vid 
bedömning och hänvisning av vårdsökande finns kunskapsstöd i form av Rådgivningsstödet webb för att 
bedöma vårdbehov och Hänvisningsstödet för hänvisning till rätt vårdform för fortsatt omhändertagande.  

Under 2021 genomfördes en verksamhetsanalys av initial bedömning och hänvisning som resulterade i ett 
beslutsunderlag som beskriver mål, syfte och förutsättningar samt prioriteringar för en regional 
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vårdprocess för initial bedömning och hänvisning. Utifrån analysen har förbättringsarbete bedrivits under 
2022 i form av:  

• 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. Arbetsgrupp med representation från 1177 
på telefon, vårdcentral, närakuter och barn- och vuxenakutmottagningar har under hösten 2022 
arbetat fram förslag på åtgärder och aktiviteter.  
 

• 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. Utredningar avseende tekniska och juridiska förutsättningar för ett ”hänvisningskvitto” är 
klara. Intervjuer med patienter och analys avseende användarperspektivet är genomförd. 

För att öka patientsäkerheten i bedömningarna och följsamheten till regionens hänvisningsregler i den 
initiala vårdkontakten erbjuds återkommande utbildning i Rådgivningsstödet webb, Hänvisningsstödet samt 
bedömningsmetodik baserat på en särskild samtalsprocess. De verksamheter som erbjuds utbildning är 
husläkarmottagningarna, närakuterna och akutmottagningarna.  

Hänvisningsstödets innehåll kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån förbättringsförslag från verksamheterna, 
förändringar i vårdavtalen och ändringar i det nationella Rådgivningsstödet webb. Det finns en etablerad 
arbetsprocess för detta på HSF och i de regionala programområdena, RPO.  

Hänvisningsanteckning finns tillgänglig för invånare via Journalen 1177 och för vårdgivare via nationell 
patientöversikt, NPÖ.  

Remittering – en del av patientens väg genom vården 

Gemensamma processer och regler för remisshantering är av central betydelse för patientsäkerheten och 
tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Huvudmannen och vårdgivarna har ett gemensamt ansvar för att 
uppnå en sammanhållen vårdkedja och tillgodose patienternas rätt till god vård, delaktighet och insyn. 

För att ge stöd till vårdgivarna och göra remisshanteringen inom regionen enhetlig finns ett regionalt 
regelverk som ligger till grund för all remisshantering inom hälso- och sjukvården. Detta har nu reviderats 
i syfte att anpassa regelverket till dagens förhållanden, öka patientsäkerheten i vårdgivarövergångarna, 
förbättra tillgängligheten till vården och samverkan mellan vårdgivarna samt underlätta och effektivisera 
vårdgivarnas arbete med remisshantering. 

Under hösten 2022 påbörjades verksamhetsanalys (processbeskrivningar och scenarier, 
informationsbehovs-analyser) av remissprocessen i form av intervjuer och dialoger med 
verksamhetsrepresentanter från olika delar av vården. Under samma period genomfördes även en 
undersökning av patienters upplevelser och erfarenheter av remisser och övergångar mellan olika delar av 
vården i region Stockholm. I arbetet ingår att på övergripande nivå identifiera vilken typ av information 
och tjänster patienten och medarbetare behöver i remissprocessen. 

Utskrivning – vårdövergång mellan huvudmän 

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. 

Fortlöpande åtgärder är främst fortsatt implementering av rutiner och arbetsprocesser som tagits fram i 
samband med lagens ikraftträdande. Under 2022 har arbetet med att implementera 
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informationsöverföringssystemet Lifecare SP pågått. Systemet kommer på sikt även att förenkla 
möjligheterna till dokumentation av samordnad individuell plan (SIP). 

Rutiner för patienter med skyddade personuppgifter 

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det av stor vikt att personer med skyddade personuppgifter känner sig 
trygga med hur hälso- och sjukvården behandlar deras personuppgifter och att de söker vård när de 
behöver. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en regional vägledning för hantering av 
patienter med skyddade personuppgifter som nu finns tillgänglig för alla regionens vårdgivare. Den syftar 
till att stödja vårdgivarna i framtagandet av lokala handläggningsrutiner. 

Målrelaterad ersättning i syfte att stödja förbättringsarbete 

Målrelaterad ersättning används inom region Stockholm i syfte att stärka patientsäkerhetsarbetet. 
Akutsjukhusens avtal utgörs av 3,5 procent målrelaterad ersättning för kvalitet. Den målrelaterade 
ersättningen omfattar olika typer av kvalitetsindikatorer: indikatorer under utveckling där kravet är att 
redovisa ett resultat, indikatorer med minimi- och mål nivå samt indikatorer med krav på årliga 
förbättringar. I avtalet ingår sjukhusgemensamma respektive sjukhusspecifika kvalitetsindikatorer. Inom 
säker vård följs till exempel andelen med vårdrelaterade infektioner och andelen korrekt handlagda enligt 
vårdprogrammet för MRSA. Akutsjukhusen har under året varit fortsatt påverkade av pandemin vilket 
försvårat möjligheterna att arbeta med kvalitetsförbättringar, främst till följd av omprioriteringar med 
anledning av ett ansträngt läge i vården. Akutsjukhusen har haft begränsade möjligheter att mäta och 
påverka resultat för kvalitet- och miljöindikatorerna i avtalen. 

För att stärka patientsäkerhetsarbetet inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård används 
målrelaterad ersättning för redovisning av förbättringsarbete. Detta enligt en särskild mall som 
förvaltningen tagit fram tillsammans med sakkunnig på akademiskt primävårdscentrum (APC) inom 
utvecklings- och kvalitetsarbete. Vårdgivarna väljer själva område för arbetet utifrån sina förutsättningar 
och behov. Många arbeten handlar om kroniska sjukdomar men även exempelvis tillgänglighet 
förekommer. Målrelaterad ersättning utgår också för fortbildning på mottagning av 
informationsapotekare/-läkare från APC eller från Strama Stockholm om den sker minst två gånger per 
år. Förvaltningen styr också med vite, exempelvis utgår vite för bristande telefontillgänglighet och 
bristande följsamhet till Kloka listan.  

I avtalen gällande vägburen ambulans finns ingen målrelaterad ersättning kopplad till vårdkvalitet eller 
tillgänglighet. Däremot finns en kvalitetsbilaga med en rad parametrar som rör samverkan med andra 
vårdgivare, förebyggande samhällsinsatser, vårdprocesser, kunskapsstyrning med mera där uppdrag kring 
detta är kopplade med vite. Vite finns också kopplat till krav på utbildning, tillgänglighet samt 
responstider. Det senare gäller även ambulanshelikoptertjänst.  

Detta är exempel på områden som omfattas av målrelaterad ersättning och vite som bedöms leda till 
förbättrad kvalitet och patientsäkerhet. 

Fokusområde 3 - Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 
och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 
viktigt att agera på störningar i närtid. För en hög patientsäkerhet måste man på 
alla organisatoriska nivåer ha en riskmedvetenhet och en flexibilitet att anpassa 
vården utifrån störningar och risker. 
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Är vården säker idag  

Pandemin har sedan 2020 utsatt sjukvårdssystemet för rejäla påfrestningar. Rutiner för provtagning och 
vårdhygien, organisation av vaccinationer, kohortvård, ambulanssjukvård och besöksrestriktioner är bara 
några exempel på delar som påverkats kraftigt. Dessutom har personal arbetat med nya arbetsuppgifter 
och i nya roller under hård press och med utökad tjänstgöringstid. De centrala förvaltningarna har behövt 
följa och samordna arbetet för att harmonisera det i så stor utsträckning som möjligt. Alla delar av vården 
har påverkats på olika sätt och olika åtgärder och anpassningar har krävts för att bibehålla en så hög 
kvalitet och patientsäkerhet som möjligt. Tät kontakt mellan olika vårdgivare på olika nivåer, till exempel 
genom Chefläkarnätverket och Direktörsgruppen har varit av stort värde.  

Region Stockholms medarbetare ger sin syn på hållbart säkerhetsengagemang, HSE 

I årets medarbetarenkät visar det samlade resultatet för Region Stockholm att både HME-index och HSE-
index har ökat med en enhet. Från 74 till 75 för HME. Och från 73 till 74 för HSE. Resultaten har 
förbättrats både bland chefer och medarbetare, i de flesta yrkesgrupper och oavsett kön. Svarsfrekvensen 
var dock lägre, 74 % jämfört med 77 % 2021.   
Medarbetarenkät HSE 2022 

Resultatet av HSE-frågeställningarna visar att säkerheten bör prioriteras när förutsättningarna förändras på 
arbetsplatsen. Chefer måste också få förutsättningar för att kunna säkerställa att medarbetarna agerar 
utifrån de risker de ser så att förutsättningar finns att en säker vård kan bedrivas. 

Leveransproblem av läkemedel under 2022 

Restnoterade läkemedel har fortsatt att vara ett betydande problem under 2022. Det skapar ett merarbete 
för personal i vården och inom läkemedelsförsörjningen när alternativ behöver ges, vilka ofta är 
licenspreparat. I vissa fall har det därtill uppkommit direkta patientsäkerhetsrisker där tex patienter med 
epilepsi inte fått de läkemedel de behöver i tillräcklig omfattning. Det är Läkemedelsverket som är den 
myndighet som sammanställer och publicerar uppgifter från läkemedelsföretagen tillsammans med 
information om eventuella alternativ i en lista över restanmälda läkemedel. Läkemedelsverket bedömer 
vilka alternativ som kan passa i det aktuella fallet. I listan finns bland annat information om när 
restsituationen uppstår, hur länge den förväntas pågå samt kontaktuppgifter till företaget. Denna lista 
behöver dock kompletteras med regional information, vilket gör på Brist på läkemedel - Janusinfo.se med 
stöd av läkemedelskommitténs expertgrupper. Region Stockholm deltar även i det nationella samarbetet 
kring fördelning av vissa läkemedel 

https://www.janusinfo.se/nyheter/bristpalakemedel.4.728c0e316219da81357a1bb.html
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Försäkringsmedicin - en patientsäkerhetsfråga  

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete är viktigt för att 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. Arbetet under 2022 har 
gjorts i tät samverkan med expertgruppen försäkringsmedicin som tillsammans med regionalt 
programområde (RPO) är region Stockholms del den nationella strukturen för kunskapsstyrning inom 
området Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. 

Region Stockholms aktiviteter under 2022 för att stödja patientsäkerhetsarbetet inom försäkringsmedicin 

HSF har i samråd med expertgruppen försäkringsmedicin slutfört revidering av ”Riktlinje för kvalitet och 
patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms ledningssystem” som beslutades av HSN i 
juni 2022. Riktlinjen slår fast att det försäkringsmedicinska arbetet ska vara integrerat i vård och 
behandling och syfta till att patienten återfår eller stärker hälsa. Patienten ska göras delaktig i vården. Det 
krävs rutiner och strukturerade arbetssätt hos vårdgivaren för att processerna ska bli ändamålsenliga. 
Arbetet ska vara kunskapsbaserat och präglat av jämlikhet, jämställdhet, personcentrering och en god 
samverkan internt inom hälso- och sjukvården och externt med berörda aktörer såsom arbetsgivare, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. 

Ett implementeringsarbete med hjälp av CES har inletts med verksamhetschefer som främsta målgrupp.   

Arbetet har fortsatt med att vidareutveckla möjligheten att följa upp statistik av utfärdade sjukskrivningar 
regionalt och nationellt. HSF har samlat in samtycken från vårdcentralerna i regionen som inte drivs i egen 
regi för att vi ska kunna börja jämföra sjukskrivningsstatistik i primärvården i regionen.   

Det systematiska arbetet med avvikelser har visat en tilltagande problematik gällande ansvarsfördelning för 
så kallade ADL-intyg, en typ av omfattande intyg där vi ser en klart ökande efterfrågan både från patienter 
och externa aktörer. En situation där sköra patienter riskerar att hamna mellan stolarna har lett till att vi 
genomför en kartläggning för att få en bild av vilka åtgärder som kommer behövas för att komma till rätta 
med problemet.   

Arbete pågår med att förtydliga uppdragsbeskrivning för rehab koordinator, efter impuls från 
kunskapsteamen i försäkringsmedicin vid några av regionens USV-enheter.  

Expertgruppen försäkringsmedicin har fortsatt arbetet med att förtydliga expertgruppens 
rekommendationer för försäkringsmedicinska bedömningar och intyg som är ett stödjande dokument för 
att vårdgivare ska kunna uppnå kvalitet och patientsäkerhet enligt den reviderade riktlinjen. 

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.  

Vårdgivarna utför risk och konsekvensanalyser i sina verksamheter kopplade till de egna vårdprocesserna. 
Mer av detta återfinns i vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser. 
Inom HSF genomförs riskanalyser på övergripande nivå vid förändringar av vårdorganisation, avtal med 
mera. Även vid tillfälliga händelser som kan ha konsekvenser för patientsäkerheten, tex. förändringar i IT 
infrastruktur, övergångar till nya leverantörer efter upphandlingar, görs riskanalyser. Under 2022 har 
riskanalyser inte genomförts vid alla dessa. HSF behöver därför ytterligare arbeta för att riskanalyser alltid 
ska genomföras och att det arbetet ska ske på ett mer systematiskt sätt. 



37 
 

Bemanningsplanering under sommar samt jul-och nyår  

Semesterperioder med lägre bemanning, färre vårdplatser och lägre tillgänglighet innebär en ökad risk för 
vårdskador. Vårdgivarna planerar vårdplatstillgång under dessa perioder i god tid för att minimera 
patientsäkerhetsrisker. En särskilt tillsatt grupp leder detta arbete med deltagande av representanter från 
akutsjukhus, primärvård och geriatrik samt chefläkarna på HSF. 

Fokusområde 4 - Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 
och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 
att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Patientenkäter är viktiga verktyg i avtalsuppföljningen  

Varje år skickar HSF 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 mikronivå, det vill säga den nivå där vårdmötet sker. HSF 
använder resultaten främst för att följa upp vårdavtal, men också i utvärderingar för att belysa 
patientperspektivet. 

Sedan 2009 deltar Region Stockholm i Nationell Patientenkät. 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 2022 
genomfördes undersökningar inom följande områden: 

• Psykiatrisk öppen- och slutenvård 
• Specialiserad gynekologi 
• Primärvård, husläkar- och 

sjuksköterskebesök 
• Standardiserade vårdförlopp inom 

cancervård 
• Habilitering och hjälpmedel 

• Primär hörselrehabilitering 
• Primärvårdsrehabilitering 
• Specialiserad rehabilitering efter vård på 

akutsjukhus 
• Akutmottagningar 

 

Patientsamverkan i arbetet på hälso - och sjukvårdsförvaltningens enheter  

Inom region Stockholm sker patientmedverkan bland annat genom Samverkansrådet och Pensionärsrådet 
enligt särskilda överenskommelser. Samverkansrådet är samverkan med länets organisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättning och verkar enligt Överenskommelse - Modell för 
samverkan mellan Stockholms läms landsting och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning Stockholms län (LS 2015–1012). Samverkansrådet sammanträder minst fyra gånger 
per år. Utöver detta sker dialog med förtroendevalda. Förvaltningen ska i ett tidigt skede av 
beredningsprocessen i olika ärenden informera och samverka i aktuella frågor. Pensionärsrådet är 
samverkan med pensionärsorganisationerna och verkar enligt Överenskommelse om samverkan mellan 
HSF och länets pensionärsorganisationer (HSN 2019–1967). Pensionärsrådet sammanträder minst 5 
gånger per år. Utöver detta sker dialog med förtroendevalda.  Förvaltningen ska i ett tidigt skede av 
beredningsprocessen i olika ärenden informera och samverka i aktuella frågor. På avtalsenheterna arbetar 
man med att öka patientmedverkan vid framtagandet av nya avtal. Till exempel har man i arbetet med 
framtagandet av nya sjukhusavtal inför avtalsperioden 2024 till 2028 haft samverkan med patienter genom 
bla Pensionärsrådet och Samverkansrådet. I revideringar av avtal har förvaltningen kontakt med 
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patientorganisationer, pensionärs och handikapporganisationer skriftligt eller via möten. Inom 
geriatrikplanen har man genomfört kvalitativa intervjuer med anhöriga, patienter och vårdgivare vid 
utvärdering av ny avtalsform samt för att förbättra verksamheten.  

Under 2022 har samverkan med patientorganisationer utökats på Regionalt cancercentrum (RCC). 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 enkät och observationsstudier avseende delaktighet 
i cancervården.  

Under 2022 infördes bedömning av nivå av delaktighet från patienter och närstående i beslutsprocessen 
för samtliga nya projekt och utvecklingsarbeten. Syftet är att öka fokus på betydelsen av samverkan och 
medskapande. Två temadagar kring cancerforskning har arrangerats i samverkan mellan RCC, Karolinska 
Institutet och det regionala patient-och närståenderådet under 2022.  

Tolkcentralen, som är en vårdstödjande tjänst, har samverkansmöten med intresseorganisationerna inom 
Dövas föreningar i Stockholm tre gånger per år. Vidare har man under året på initiativ av föreningarna 
träffats ytterligare tre gånger för att förklara förändringar inom GDPR, och dess effekter på verksamheten.  
På tandvårdsenheten har man patientsamverkan med Funktionsrätt Stockholm 

På enheten kvalitet och patientsäkerhet har en kartläggning genomförts av patient- och 
verksamhetsprocessen ”yttre triage” (initial bedömning och hänvisning) hos 1177 Vårdguiden på telefon, 
husläkarmottagningar, närakuter och akutmottagningar. Analysen har gjorts med fokus på patientens väg 
in i vården. För att få patienters syn på hur processen fungerar och vad som eventuellt brister har det 
gjorts intervjuer med invånare och patienter.  

Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet utfall 2022  

Janusmed riskprofil är ett kunskapsstöd som används för att uppmärksamma på eventuella risker för några 
vanliga, eller potentiellt allvarliga, biverkningar på grund av att två eller flera läkemedel förstärker 
varandras effekter vid samtidig användning. Det är ett kunskapsstöd som ger ett stort värde vid 
exempelvis läkemedelsgenomgångar. Kunskapsstödet Janusmed riskprofil är nationellt tillgängligt via Sil 
sedan september 2022. Detta ger samtliga system inom hälso- och sjukvården möjlighet att integrera och 
använda innehållet. På så vis erbjuds en teknisk möjlighet för ytterligare journalsystem nationellt, och även 
inom Region Stockholm, att kunna göra egna integrationer och använda kunskapsstödet. Webbversionen 
av kunskapsstödet öppnades samtidigt upp för alla nationellt.  
Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet har sedan september 2022 tillgång till kunskapsstödet 
Janusmed kön och genus i samma webbsida (janusmed.se) där även de övriga kunskapsstöden finns. Janusmed 
kön och genus tillhandahåller generell information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling 
och underlättar rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.  

Förutom ordinarie uppdateringar och kvalitetsförbättringar av innehållet i kunskapsstöden så har under 
2022 innehållet uppdaterats med senaste evidens avseende vacciner som används i samband med 
Covid19-pandemin. 

Fortbildning om läkemedel   

Under året har Läkemedelsenheten, Strama Stockholm och Region Stockholms läkemedelskommitté 
arrangerat kunskapsinriktade fortbildningsaktiviteter för vårdgivare i länet, med totalt omkring 3600 
deltagare. Bland de områden som har behandlats under utbildningarna finns nyheter på Kloka Listan, 
njursjukdomar, äldres hälsa och antibiotikaanvändning.  
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1177 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 e-tjänsterna på 1177. 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 ett krav och arbete 
pågår kontinuerligt med att ansluta vårdgivare. Anslutningsgraden i den regionägda vården är hög. Det 
finns några verksamheter som inte är anslutna ännu, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin.  

1177 e-tjänsten Synpunkter och klagomål  

Via e-tjänsten Synpunkter och klagomål 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 på startsidan under ”Regionen rekommenderar”. När svaret är färdigt finns det att 
hämta i 1177 och då får patienten information till sin mobil eller e-post. 

Verktygslåda för patientsamverkan  

Under 2022 har en verktygslåda för patientsamverkan och förbättringsarbete uppdaterats och publicerats 
på Vårdgivarguiden för alla regionens medarbetare att ta del av. Verktygen är av olika karaktär och kan 
användas av många målgrupper på olika nivåer i regionen. Exempelvis finns verktyg som är användbara 
för personer som jobbar med patienter, förbättringsteam, chefer, forskare och kvalitetsregisters 
styrgrupper. Många av verktygen är byggda på kända metoder från tjänstedesign som till exempel 
verktyget patientresa och andra är utvecklade i samarbete med andra aktörer, t.ex. patientnämnden.  

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

Införande av HändelseVis på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 

HändelseVis är infört på HSF med start i juni 2022.Genom möjligheten att via risk- och 
avvikelsehanteringssystemet lyfta systemavvikelser fortsätter nu arbetet med att skapa förutsättningar för 
en säker vård utifrån vad som rapporteras av vårdpersonal i Region Stockholm. 

Markörbaserad journalgranskning är ett verktyg att hitta vårdskador  

Markörbaserad journalgranskning (MJG) är en etablerad metod där journalanteckningar granskas i 
efterhand för att identifiera skador och vårdskador. I metoden ingår att utifrån resultaten analysera, initiera 
och sätta in förbättringsåtgärder så att skador och vårdskador inte upprepas och där med förbättra 
patientsäkerheten.  

Region Stockholm har under året deltagit i nationella mätningar med journalgranskningar med MJG 
metoden, inom somatisk och psykiatrisk vård. Capio S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska 
Universitetssjukhuset har deltagit med att granska slumpvisa utvalda journaler på sjukhusövergripandenivå 
inom somatisk vård för att identifiera skador/vårdskador.  

Inom psykiatrin granskas patienter som vårdats både inom öppen- och slutenvård i granskningen 
identifieras skador/vårdskador men också kvalitetsbrister. De Psykiatriska klinikerna som har deltagit i 
den nationella mätningen är, Aleris Psykiatri Danderyds sjukhus AB, Beroendecentrum Stockholm (BCS), 
Norra Stockholms Psykiatri/Allmänpsykiatri, Psykiatri Sydväst/Allmänpsykiatri (SLSO), Psykiatricentrum 
Södertälje (PSST), Stockholms centrum Ätstörningar (SCÄ) och Rättspsykiatri Vård 
Stockholm/Rättspsykiatri.  

https://vardgivarguiden.se/utveckling/vardutveckling/verktyg-for-forbattringsarbete/
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De är flera vårdgivare som använder metoden för att följa en specifik vårdprocess eller en viss diagnos för 
att identifiera risker och skador/vårdskador. Resultatet används i förbättringsarbeten.  

För resultat från MJG granskningarna utförda hos vårdgivare hänvisas till respektive vårdgivare och 
patientsäkerhetsberättelse 

Klagomål och synpunkter 

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

Patientnämnden PaN 

PaN ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och deras närstående och 
bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, kommunal hälso- och 
sjukvård samt viss tandvård. Detta görs bland annat genom att främja kontakterna mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Utöver detta ska PaN bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet 
genom att rapportera iakttagelser och avvikelser samt uppmärksamma vården på riskområden och hinder 
för en personcentrerad vård. Under 2022 har PaN publicerat fem analysrapporter och behandlat två 
principärenden: 

Rapporter 

• Barn med psykisk ohälsa. Nationellt gemensam analys med samtliga patientnämnder i 
samverkan med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

• Synpunkter relaterade till läkemedel. Region Stockholm 
• Synpunkter relaterade till covid-19 vaccination. Region Stockholm 
• Pandemin och patienterna, klagomål relaterade till covid-19. Nationellt gemensam analys för 

samtliga patientnämnder 
• Synpunkter relaterade till cancersjukdom. Region Stockholm 

Principärenden 

• Journalhandlingar kan inte återfinnas. Karolinska universitetssjukhuset.  
• Situationen för patienter med hyperhidros. Region Stockholm 

Fokusområde 5 - Öka riskmedvetenhet och beredskap 
Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 
anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 
funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang 
beskrivs detta som resiliens.  

För att uppnå en hög patientsäkerhet och en förmåga att anpassa sig till förändrade 
förhållande har region Stockholm utarbetat handlings och beredskapsplaner. Dessa finns 
publicerade på vårdgivarguiden. Nyligen upprättade eller uppdaterade planer beskrivs nedan. 

Krisberedskapsplanen 

Under 2022 har krisberedskapsplanen för att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga utifrån den 
oberoende granskningen tagits fram. Region Stockholms krisberedskapsplan syftar till att regionen ska ha 
en förmåga att systematiskt förebygga, motstå och hantera kriser så att samhällsviktig verksamhet, som till 
exempel hälso-och sjukvård, kan upprätthållas. Planen fastställer hur nämnder och bolag ska arbeta före, 
under och efter olika typer av samhällsstörningar. 

https://vardgivarguiden.se/
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Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan 

HSN svarar för Region Stockholms katastrofmedicinska planering och beredskap. Det övergripande målet 
för hälso- och sjukvården vid särskilda händelser är att minimera konsekvenserna för de somatiska och 
psykiska följdverkningar som kan uppstå vid en särskild händelse. Den regionala katastrofmedicinska 
planen har under 2022 uppdaterats och kompletterats utifrån de insikter och lärdomar som framkommit 
under arbetet med covisd-19 pandemin. och läggs som bilaga till Region Stockholms krisberedskapsplan  
Läs mer om krisberedskapsplan och regional katastrofmedicinsk beredskapsplan här 

Beredskapsplan värmebölja hälso- och sjukvård  

Den regionala beredskapsplanen för värmebölja/höga temperaturer vänder sig till de som arbetar regionalt 
och lokalt inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm. Syftet med beredskapsplanen är att utgöra stöd 
vid hanteringen av effekter av en värmebölja på regional och lokal nivå, det vill säga till arbetet för att 
skapa sig överblick över utmaningar och sannolik händelseutveckling, prioritera och vidta åtgärder utifrån 
de mest framträdande behoven. I handlingsplan värmebölja, hälso- och sjukvård, Region Stockholm 
beskrivs effekter inom hälso- och sjukvård vid värmebölja samt föreslag på åtgärder samt checklistor och 
råd för olika roller. Handlingsplanen är uppdaterad under 2022 och återfinns på vårdgivarguiden 

Risk och sårbarhetsanalys på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är genomförd på hälso- och sjukvårdsförvaltningens olika avdelningar 
och enheter. Syftet med att göra en risk- och sårbarhetsanalys var att minska sårbarheten på HSF och 
skapa en beredskap inför eventuella kriser. Att identifiera sårbarheter i verksamheten är en del av att 
arbeta med kontinuitet. Det handlar om att reducera såväl risker som sårbarheter. Att identifiera risker gör 
att dessa i hög utsträckning kan åtgärdas samt att en handlingsberedskap kan skapas 

En grund till ett systematiskt kontinuitetsarbete skapas genom RSA så att verksamheten kan 
erhålla/bibehålla sin resiliens. Ökad resiliens bidrar till att skydda människors liv och hälsa, bibehålla 
samhällets funktionalitet samt att värna miljö, ekonomi, demokrati samt nationell suveränitet. 

Att skapa ett holistiskt perspektiv i relation till verksamhet och dess risker/sårbarheter då hälso- och 
sjukvårdsområdet är en samhällsviktig funktion. Fortsatt arbete med åtgärdsplanen kommer pågå under 
2023.  

Katastrofmedicinska utbildningar och övningar 

Katastrofmedicinska utbildningar och övningar genomförs årligen i Region Stockholm, dessa beskrivs i de 
regionala katastrofmedicinska planerna. 

  

https://www.regionstockholm.se/globalassets/6.-om-landstinget/styrande-dokument/2-verksamhetsstod/sakerhet-och-beredskap/rs-2019-1092-krisberedskapsplan---regional-katastrofmedicinsk-plan.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/administration/patientadministration/patientsakerhet/handlingsplan-varmebolja.pdf
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Patientsäkerhet är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. HSF behöver fortlöpande arbeta för att bättre 
främja vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete genom avtals- och kunskapsstyrning samt genom olika 
samordnande och stödjande aktiviteter. På förvaltningen kommer arbetet under 2023 bland annat att 
fortsätta med: 

Avtalsprocessen 

Anvisning för hantering av underleverantörer till vårdgivare är beslutad på HSF under 2022. Anvisningen 
innehåller en rad förutsättningar för att öka spårbarhet och minska fragmentiseringen av vården. Under 
2023 behöver anvisningen tillämpas i kommande vårdavtal vilket kommer att öka möjligheterna att följa 
vårdens utförare och stävja oseriösa leverantörer av vård. Den behöver utvecklas avseende systematisk 
medverkan av patientsäkerhetsexpertis i avtalsprocessen.    

Utskrivning och vårdövergångar   

Under 2023 är målet att utveckla och implementera förbättringsåtgärder avseende ett gemensamt 
arbetssätt vid hänvisningar samt genomföra en pilot för att utvärdera nyttan med ett så kallat 
Hänvisningskvitto. En utmaning blir att Hänvisningskvittot ska innehålla relevant information. Målet är 
också att fortsätta utbildningssatsningen gällande Hänvisningsstödet, Rådgivningsstödet och samtalsprocessen 
samt tydliggöra hänvisningsalternativ utifrån tid på dygnet. 

Gällande remitteringsprocessen ska HSF implementera remissregelverket. HSF ska även genomföra en 
verksamhetsanalys av utskrivningsprocessen samt undersöka former och förutsättningar för en 
processförvaltning. 

Samverkan kring läkarinsatser på SÄBO för äldre  

De under pandemin etablerades samverkansmöten mellan HSF, den regionala samordningen av nära vård 
(specialuppdrag till SLSO) och de avtalade vårdgivarna som ansvarar för läkarinsatser på SÄBO för äldre 
kommer att fortsätta under 2023. Fokus behöver läggas på hur samverkan med kommunala vård-och 
omsorg kan struktureras och stärkas.  

Patients/invånares synpunkter och klagomål på vården 

Inför 2023 har PAN:s förvaltning beslutat att införa ett nytt bevakningsområde, Patientrapporterad skada i 
vården. Syftet är att kunna följa upp inkomna synpunkter där patienter uppger att de drabbats av skador i 
vården. Fortsatt arbete utifrån samverkansavtalet mellan HSF och PaN. 

Avvikelser, synpunkter och klagomål ska betraktas som guldkorn 

En ökad användning av informationen i avvikelserapporter behöver stimuleras ytterligare. Likaså behöver 
synpunkter och klagomål från patienter och närstående användas i ännu högre grad i förbättringsarbetet. 
Detta kräver kompetens i risk- och avvikelsehantering och kunskap i systemsyn. Det är viktigt att alla vet 
hur man hanterar frågor där åtgärder behöver sättas in i en annan del av organisationen sa att den 
bakomliggande orsaken/förutsättningarna kan förändras. 

Försäkringsmedicin 

Region Stockholm avser att fokusera på implementering av Generisk modell för rehabilitering och delar av 
försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet som publicerades i februari 2022 samt ovan nämnda 
reviderade riktlinje. Vidare att fortsätta följa Socialstyrelsens arbete med uppföljningsmått, 



43 
 

kvalitetsindikatorer och utformning av ett kunskapsstöd inom området samt börja använda några 
mått/nyckeltal i avtalsuppföljningen. 

Läkemedelsstrategi för 2023–2026 

En ny läkemedelsstrategi har tagit fram för 2023–26 och ska börja implementeras. Målsättningen med 
läkemedelsstrategin är att Region Stockholm ska sträva efter att rätt läkemedel ska tas av rätt person i rätt 
dos och tid, till rätt kostnad, med rätt information samt följas upp på rätt sätt. Den nya strategin har ett 
större fokus på robust läkemedelsförsörjning och jämlik läkemedelsanvändning jämfört med den tidigare.   

Smittskydd 

Under 2023 kommer smittskyddsarbetet fortsätta, både med covid-19, mpox och övriga 
anmälningspliktiga sjukdomar.  Förslag till en ny epidemi- och pandemiplan arbetades fram under 2022 
och antogs i HSN. Förslaget är nu ute på remiss och beslut planeras att tas i regionfullmäktige maj 2023. 

Informationssäkerhet inom HSF 

Inför 2023 kommer ett nytt fokusområde att antas gällande avtal och avtalsuppföljning. Målet är att ta 
fram nya avtalstexter kopplat till informationssäkerhet, säkerställa kravställningen vid upphandlingar samt 
uppföljning av informationssäkerhetsarbetet ute hos våra leverantörer. 

Visualisering av vårdskadeläget 

Arbetet som projektgruppen för systematisk analys av vårdskador påbörjat måste färdigställas och testas 
under 2023. Tillgängliga data kring allvarliga vårdskador varierar visserligen inom olika specialiteter och 
vårdgrenar men ett första steg mot kontinuerliga vårdskaderapporter måste ta form. 

Prioriterade områden 2023 

RSG PS har inför 2023 beslutat att tre prioriterade områden; säkra vårdövergångar, säkerhetskultur och 
patientmedverkan. Dessa områden kräver insatser av olika slag och på olika nivåer av många olika 
medarbetare och är grundläggande för en säker vård. RSG PS kommer därför att fortlöpande följa upp 
arbetet med dessa områden både på övergripande nivå och hos vårdgivarna samt sprida goda exempel. 

Patientmedverkan – en framgångsfaktor 

När patienter och/eller närstående bidrar skapas ett bra underlag för säker vård. Detta gäller både för 
förbättringsarbeten och den individuella vården där patientens och närståendes kunskap om sina egna 
resurser och förmågor är ett viktigt bidrag. Patientmedverkan behövs på både individ-, verksamhets- och 
systemnivå. Fortsatt arbete krävs för att öka graden av patientmedverkan. 

Säkerhetskultur – ett långsiktigt och uthålligt arbete 

Det tar tid att nå en god säkerhetskultur som innebär att alla i hälso- och sjukvården är medvetna om och 
vaksamma på de risker som kan uppstå. Alla medarbetare i organisationen har en viktig roll i det arbetet 
men chefer och ledare har ett avgörande ansvar för att skapa förutsättningar för en god säkerhetskultur. 
En god kvalitet och patientsäkerhet utvecklas bäst i organisationer med bra arbetsmiljö, psykologisk 
trygghet och en god säkerhetskultur. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta mot att alla medarbetare är 
delaktiga och tillsammans med ledningen strävar efter att upprätthålla en hållbar verksamhet. 

Sammanfattningsvis 
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet behöver ständigt utvecklas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
ser det som en viktig uppgift att skapa förutsättningar för en säker vård och stödja vårdgivarna i 
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patientsäkerhetsarbetet samt bidra till kontinuerlig utveckling inom området. Fokus på förbättrad 
samverkan i hela vårdkedjan, god säkerhetskultur samt patient-och närståendemedverkan är avgörande för 
att uppnå en ökad patientsäkerhet och är prioriterade arbetsområden under 2023. 


	Inledning
	SAMMANFATTNING
	Region Stockholms patientsäkerhetsberättelse 2022
	De viktigaste åtgärderna som vidtagits
	Vårdgivarna upprättar egna patientsäkerhetsberättelser


	GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD
	Engagerad ledning och tydlig styrning
	Övergripande mål och strategier
	Nollvision för vårdskador
	Regional handlingsplan och prioriterade områden för ökad patientsäkerhet under 2022

	Övriga styrande dokument och system
	Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning
	Strategi och handlingsplan för suicidprevention
	Läkemedelsstrategin
	Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms ledningssystem
	Vårdhandboken
	Vårdgivarguiden
	Organisation och ansvar

	Vem gör vad inom patientsäkerhet i Region Stockholm?
	Samverkan för att förebygga vårdskador
	Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
	Samverkan kring läkarinsatser på SÄBO för äldre
	Samverkansavtal med PaN

	Strama Stockholm
	Smittskydd Stockholm
	Vårdhygien Stockholm
	Enheten Kvalitet och Patientsäkerhet
	Informationssäkerhet inom HSF
	Strålskydd

	God säkerhetskultur
	Säkerhetskulturmätning och analys av resultatet
	Stärka säkerhetskulturen på HSF
	Säkerhetskultur hos vårdgivarna

	Adekvat kunskap och kompetens
	Utbildningsuppdraget – en förutsättning för vårdens kompetensförsörjning
	Enheten kunskapsstyrning och stöd
	Metodstöd vid införande av nya arbetssätt
	Kunskapsstöd för säker användning av läkemedel
	Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet

	Patienten som medskapare
	Patientsamverkan i arbetet på hälso - och sjukvårdsförvaltningens enheter
	Patientkontrakt/samordnad vårdplanering
	Journal via nätet 1177


	AGERA FÖR SÄKER VÅRD
	Fokusområden
	Fokusområde 1 - Öka kunskap om inträffade vårdskador
	Överblick över vårdskador
	HändelseVis är ett verktyg för ständiga förbättringar
	Fortsatt införande av e-tjänst i HändelseVis för patients/invånares synpunkter och klagomål på vården

	Patientärenden hos Patientnämndens förvaltning
	Mätning av VRI
	Trycksår undernäring och fall
	Överbeläggningar och utlokalisering
	Nationellt IT stöd för händelseanalyser NITHA möjliggör lärande i ökande grad
	Fördjupade uppföljningar under 2022
	Strama arbetar för minskad antibiotikaanvändning

	Fokusområde 2 - Tillförlitliga och säkra system och processer
	Avtalsprocessen skapar förutsättning för en säker vård i region Stockholm
	Processen Fördjupad uppföljning
	Handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning
	Handlingsplan för suicidprevention
	Smittskydd Stockholm arbetar för att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar
	Vårdhygien Stockholm stärker patientsäkerheten genom digitala stöd
	Strama Stockholm arbetar för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning
	Läkemedelsgenomgångar
	Säkra vårdövergångar
	Remittering – en del av patientens väg genom vården
	Utskrivning – vårdövergång mellan huvudmän
	Rutiner för patienter med skyddade personuppgifter
	Målrelaterad ersättning i syfte att stödja förbättringsarbete

	Fokusområde 3 - Säker vård här och nu
	Är vården säker idag
	Region Stockholms medarbetare ger sin syn på hållbart säkerhetsengagemang, HSE
	Leveransproblem av läkemedel under 2022
	Försäkringsmedicin - en patientsäkerhetsfråga
	Region Stockholms aktiviteter under 2022 för att stödja patientsäkerhetsarbetet inom försäkringsmedicin

	Riskhantering
	Bemanningsplanering under sommar samt jul-och nyår

	Fokusområde 4 - Stärka analys, lärande och utveckling
	Patientenkäter är viktiga verktyg i avtalsuppföljningen
	Patientsamverkan i arbetet på hälso - och sjukvårdsförvaltningens enheter
	Kunskaps- och beslutsstöd inom läkemedelsområdet utfall 2022
	Fortbildning om läkemedel
	1177 Journal via nätet
	1177 e-tjänsten Synpunkter och klagomål
	Verktygslåda för patientsamverkan
	Avvikelser
	Införande av HändelseVis på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
	Markörbaserad journalgranskning är ett verktyg att hitta vårdskador

	Klagomål och synpunkter
	Patientnämnden PaN


	Fokusområde 5 - Öka riskmedvetenhet och beredskap
	Krisberedskapsplanen
	Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan
	Beredskapsplan värmebölja hälso- och sjukvård
	Risk och sårbarhetsanalys på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
	Katastrofmedicinska utbildningar och övningar


	MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR
	Avtalsprocessen
	Utskrivning och vårdövergångar
	Samverkan kring läkarinsatser på SÄBO för äldre
	Patients/invånares synpunkter och klagomål på vården
	Avvikelser, synpunkter och klagomål ska betraktas som guldkorn
	Försäkringsmedicin
	Läkemedelsstrategi för 2023–2026
	Smittskydd
	Informationssäkerhet inom HSF
	Visualisering av vårdskadeläget
	Prioriterade områden 2023
	Patientmedverkan – en framgångsfaktor
	Säkerhetskultur – ett långsiktigt och uthålligt arbete
	Sammanfattningsvis


