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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 ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt 
att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta 
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” 
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SAMMANFATTNING 

Under 2021 har hälso- och sjukvården fortsatt påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Kunskapen 
om hur man ska vårda de svårt sjuka covid-19 - patienterna har dock ökat både på vårdavdelningarna och 
IVA vilket har lett till att vårdtiderna minskat. Fokus för patientsäkerhetsarbetet har varit att skapa 
behandlings- och hygienrutiner för att minska smittspridningen mellan patienter och personal. 

Vårdhygien Västerbotten har från pandemins början smittspårat covid-19 hos vårdpersonal och under 
patientens väg genom vården. Även inom kommunal vård och omsorg har Vårdhygien smittspårat 
personal och vårdtagare. Detta bedöms ha förebyggt många fall av av inläggningar och smittspridning 
inom vården. 

Slutenvården har präglats av en hög personalomsättning på avdelningarna. Anledningar till detta är bland 
annat att personal omplacerats till andra enheter/avdelningar och en högre sjukfrånvaro. Under rådande 
omständigheter har fokus inriktats på att utbilda om de rutiner som finns för att förebygga smittspridning 
bland patienter och personal. Vid ett nationellt möte som SKR arrangerade efter 
punktprevalensmätningen angående trycksår, för att analysera de försämrade resultaten, kunde man 
konstatera att orsakerna till dessa överensstämde i riket. Orsakerna ansågs bland annat vara mindre fokus 
på trycksårsprevention i omvårdnaden, omplacering av personal, vårdplatsbrist, skörare patienter och färre 
internutbildningar. Ett viktigt arbete för sektionen för kvalitet och patientsäkerhet är att stötta och hjälpa 
verksamheterna i det fortsatta proaktiva arbetet gällande trycksår.  

Under hösten 2021 genomförde Region Västerbotten en medarbetarundersökning gällande både 
arbetsmiljö och säkerhetskultur i samarbete mellan HR och sektionen för kvalitet och patientsäkerhet. 
Anledningen till att både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor ingick är att det finns stora gemensamma 
nämnare i hur man arbetar för att stärka och förbättra patientsäkerheten kopplat till arbetsmiljön. Åtgärder 
som genomförs utifrån resultaten kan få en positiv inverkan både på patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Under våren 2021 genomfördes en nationell patientenkät inom sjukhusvården. I den nationella 
sammanställningen, där 155 000 personer ingick, visas att patienterna i stor utsträckning varit nöjda med 
vården. Detta gäller även i Region Västerbotten för både sluten- och öppenvård. 

Under 2020 genomfördes få patientsäkerhetsdialoger på grund av pandemin, men under 2021 
genomfördes ett antal i digitala möten, och under 2022 utgör de ett prioriterat område. Under dialogen går 
man igenom verksamhetens interna struktur för patientsäkerhetsarbete, identifierade problemområden, 
målsättningar samt uppnådda resultat. Dialogen har på detta sätt både en stödjande och kontrollerande 
funktion. 

Socialstyrelsen lanserade under hösten 2021 e-utbildningen ”Säker vård - nationell utbildning i 
patientsäkerhet”. Region Västerbotten, genom sektionen för kvalitet och patientsäkerhet, ingick som 
extern granskare under framtagandet av utbildningen. I Region Västerbotten har beslutats att all personal 
inom hälso- och sjukvården ska genomgå e-utbildningen i patientsäkerhet, med ett målvärde att minst 70 
% av personalen genomför utbildningen under 2022. 

Ett prioriterat område under 2022 är också att uppmuntra och stödja verksamheterna i att genomföra 
riskanalyser med fokus på patientsäkerheten vid frekvent förekommande risker i befintlig verksamhet samt 
vid förändringar i verksamheten. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

.  

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

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

Regionplanen som beslutas av regionfullmäktige är regionens strategiska plan och 
anger den övergripande inriktningen för regionens verksamhet. 

Regionplanen innehåller inriktningsmål, strategier och uppdrag till nämnder och styrelser. I 
regionplanen anger regionfullmäktige tre målområden, dessa är hållbart samhälle, god och jämlik hälso- 
och sjukvård, jämlik och attraktiv region. Inriktningsmålen bryts sedan ner inom nämnder och 
styrelser.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål 2020 - 2030: 

 
Målområde: Hållbart samhälle 

 Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa 

 Västerbotten är det barnvänligaste länet 

 Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- 
och föreningsliv. 

 Västerbotten är en ledande miljöregion 
 

Målområde: God och jämlik hälso- och sjukvård 

 Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet 
 Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
 Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss  

 Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi 
 

Målområde: Jämlik och attraktiv region 

 Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner 
 Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering 

 

Regionövergripande patientsäkerhetsmål 2021 

 Förbättra registrering av utlokaliserade patienter  
 Avvikelsehantering 

- Öppna och klassificera avvikelseområde inom 7 dagar - målvärde >80%  
- Avsluta en avvikelse inom 180 dagar - målvärde >80% 
- Handlägga och avsluta utredningsärenden inom 60 dagar från att utredningsärendena kommit 

in – målvärde> 80% 
- Utreda klagomål/synpunkter, återkoppla resultat till rapportör och avsluta inom 30 dagar - 

målvärde 100% 
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 Andel patienter med vårdrelaterade infektioner ≤ 7/ 100 vårdtillfällen/ år mätt med 
Infektionsverktyget 

 Deltagande i samtliga genomförda punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner 
 Personalen har korrekt följsamhet till basala hygien- och klädrutiner ≥ 95/90%  
 Deltagande i samtliga genomförda mätningar av följsamhet till klädregler 
 Genomförande av minst en egenkontroll för vårdhygienisk standard per verksamhet. 
 Andelen patienter med trycksår uppkomna på sjukhus – delmål ≤ 6% av patienterna i PPM 
 Rationell antibiotikaanvändning – rapport via Infektionsverktyget, enligt STRAMA 
- antal antibiotikaordinationer / 100 vårdtillfällen 
- antal ordinationer av cefotaxim och ciprofloxacin / 100 vårdtillfällen 

 

Organisation och ansvar 

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

 
Funktion Ansvarar för 

Regiondirektör att det övergripande 
patientsäkerhetsarbetet bedrivs 
systematiskt 

Patientsäkerhetsråd att besluta om prioritering och 
organisation av 
patientsäkerhetsaktiviteter, att 
föreslå målvärden för 
patientsäkerhetsarbetet, att vara 
uppdragsgivare för 
regionövergripande riskanalyser, 
att bereda den årliga planen för 
patientsäkerhetsarbetet 

Hälso- och sjukvårdsdirektör planering, ledning, samordning, 
uppföljning och kontroll av 
verksamheterna inom respektive 
område, att klarlägga ansvaret för 
säkerhetsfrågor inom 
verksamhetsområdet 

Områdeschef planering, ledning, samordning, 
uppföljning och kontroll av 
verksamheterna gällande kvalitet 
och patientsäkerhet, ekonomi och 
personal 

Verksamhetschef att patientsäkerhetsarbetet bedrivs 
integrerat i dagligt arbete utifrån 
gällande riktlinjer, att skriva 
enhetens 
patientsäkerhetsplan/berättelse 

 Lokalt patientsäkerhetsteam att på verksamhetsnivå driva 
patientsäkerhetsarbetet, göra 
analyser och vidta åtgärder 

Patientsäkerhetsstrateg att planera, utveckla och analysera 
regionens patientsäkerhetsarbete 
på en övergripande nivå 

Chefläkare/ Cheftandläkare att initiera utredningar och anmäla 
till IVO händelser som bedöms ha 
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orsakat allvarlig vårdskada/risk för 
vårdskada enligt lex Maria  
att delta i övergripande 
patientsäkerhetsarbete och 
rapportera väsentliga risker till 
linjeledning  
att fatta beslut om rutiner för 
medicinsk dokumentation och 
läkemedelsrelaterade rutiner i 
journalsystemet 

Förvaltningschef Patientnämnden att återföra patientnämndens 
iakttagelser till ledning och 
verksamheter 

Central patientsäkerhetssamordnare att samordna det strategiska 
kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet inom 
regionen, att sammanställa den 
årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

Vårdhygien Ansvarar för förslag/aktiviteter för 
minskning av vårdrelaterade 
infektioner samt återföring av 
mätresultat med vårdhygienisk 
relevans till vårdens aktörer 

Smittskydd/Strama Ansvarar för förslag/aktiviteter 
som syftar till rationell 
antibiotikaanvändning och att 
motverka antibiotikaresistens 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 
Samverkansrådet för patientsäkerhet hör till strukturen för samverkan mellan länets kommuner och 
Regionen Västerbotten. Samverkan gäller insatser från hälso- och sjukvård inom regionens verksamheter 
samt kommunal primärvård som behöver dryftas med ett regionalt perspektiv. Samverkansrådets 
målsättning är att ingen patient ska drabbas av vårdskada. 

Gruppen ska: 

 Identifiera övergripande gemensamma risker för patientens säkerhet genom systematisk 
inhämtning av avvikelser och annan relevant statistik 

 Identifiera regionala utvecklingsområden 

 Finnas med som referens/expertgrupp vid förändringar och utvecklingsarbeten som är 
övergripande för samtliga huvudmän och kan ha påverkan på patientsäkerheten. 

 Utbyta erfarenheter i syfte att lära av varandra 
 
Ett exempel på uppdrag som gruppen har haft är att utreda hur metoden ”markörbaserad 
journalgranskning” skulle vara möjlig att använda mellan kommunerna och regionen. Utredningen kom 
fram till att metoden inte är tillämplig på grund av lagkrav och resursåtgång.  

Ett arbete som påbörjats och kommer att pågå under 2022 är att skapa länsgemensamma riktlinjer för 
personer med tracheostomi som vårdas i hemmet. 

Under 2021 har ca 200 personer från Västerbotten deltagit i SKR ledarskapsprogram för omställningen till 
God och nära vård och omsorg. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att leda omställningen. 
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FOU Välfärd fick i uppdrag från länssamverkansgruppen att genom en arbetsgrupp bestående av personer 
från kommunerna och regionen utarbeta ett nytt arbetssätt för att hantera betalningsansvar mellan 
vårdgivarna. Arbetsgruppen genomförde en riskanalys rörande förändrat eller borttaget betalningsansvar. 
Riskanalysen beaktade både patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden 
har beslutat i enlighet med det framtagna förslaget att inget betalningsansvar föreligger om en kommun 
under en kalendermånad tar hem alla patienter i genomsnitt inom tre dagar från det att patienten är 
utskrivningsklar och att slutenvården har underrättat kommunen om detta. Överenskommelsen trädde i 
kraft 1 januari 2022.   

En grupp med representanter från Region Västerbotten och Umeå kommun har, under ledning av 
verksamhetschefen på Hud- och STD-kliniken i Västerbotten, arbetat med framtagande av ett 
vårdprogram för sårbehandling. I Västerbottens finns ett antal patienter som behandlas under kortare eller 
längre tid för svårläkta sår. Behandlingsprinciperna skiljer sig åt, ordinationer efterlevs inte fullt ut och 
patienterna får genomgå långa och ibland smärtsamma behandlingsperioder.  
Syftet med arbetet är preventivt, förhindra att sår uppkommer. Om ett sår ändå uppkommer ska det 
kunna läka inom sex veckor med rätt behandlingsmetoder, som ska minska lidandet för patienten och 
förkorta läkningstiden. 
Målet med arbetet är också att minska personalkostnader, materialkostnader och resekostnader. 
Gruppen arbetar med att ta fram ett evidensbaserat vårdprogram där det tydligt framgår i 
överenskommelser mellan kommuner, hälsocentralerna och hud- och STD-kliniken och vem som har 
ansvar för de olika delarna i en sårbehandling. En kartläggning i form av en sårenkät skickades ut vecka 48 
2021 med syfte att få en bild av hur många patienter med svårläkta sår som finns i Västerbotten och hur 
personalen upplever att de att de utför sårbehandlingen. Enkätsvaren blir ett underlag för att kunna 
utvärdera effekten av de förbättrade arbetssätten. 
Två broschyrer har tagits fram, ”Råd till dig som har venöst bensår”, där det finns med ett 
patientkontrakt, och ”Kostråd vid svårläkta sår”. 
Ett arbete pågår med att skapa en webbutbildning som ska kunna bli kompetenshöjande för all personal 
som är delaktiga i vården av patienter med svårläkta sår. 
Arbetets utgångspunkt har varit att skapa en vård där patienten, och inte organisationerna, skapar 
förutsättningarna. Det ska också tydliggöras att alla som är delaktiga i behandlingen av patienter med sår 
tillhör samma team oavsett organisationstillhörighet. Möjligheten att använda digitala mötesformer vid till 
exempel vårdmöten och sårronder med kommuner och hälsocentraler tillsammans med specialistklinik har 
prövats och givit möjligheter att utveckla och förbättra omhändertagandet av patienterna och verka för att 
specialistkliniken kommer närmare patienterna. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Arbetet med informationssäkerhet syftar till att säkerställa informationens konfidentialitet, riktighet, 
tillgänglighet och spårbarhet. Det innebär att enbart att den som är behörig att ta del av informationen kan 
göra det, att informationen är korrekt och inte förvanskad, att den finns tillgänglig när den behövs och att 
det är möjligt att ta reda på vem som eventuellt ändrat i informationen. Informationen kan vara analog 
eller digital. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet handlar ytterst om att skydda såväl 
informationstillgångar som materiella tillgångar.  

September 2021 tillträdde en ny informationssäkerhetssamordnare i Region Västerbotten. Liksom 
föregående år har ett fortsatt arbete bedrivits för att klassificera regionens informationstillgångar under 
2021. Klassificering av informationssystemen ligger till grund för att identifiera ett rimligt och balanserat 
skydd i förhållande till det värde och den känslighet som informationen i systemet har. Arbetet utgör en 
del av Region Västerbottens kontinuerliga (systematiska) informationssäkerhetsarbete. SKR:s verktyg 
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KLASSA tillämpas för genomförandet. Under 2021 har enheten för Juridik och säkerhet förstärkts med 
ytterligare handläggarresurser för civilförsvarsplaneringen. En av handläggarna har bland annat till uppgift 
att som objektspecialist stödja arbetet med verktyget KLASSA.  

Under hösten 2021 har regionen genomfört Infosäkkollen. Det är ett verktyg som stödjer uppföljning och 
förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

I december 2021 genomförde en grupp, under ledning av en av regionens chefläkare, en riskanalys kopplat 
till en kritisk sårbarhet i vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j. Detta arbete avses att fortsätta 
under första delen av 2022. 

I januari 2022 har uppföljning skett avseende i vilken grad förvaltningsobjekten har identifierat kritiska 
informationstillgångar samt i vilket utsträckning dessa givits ett adekvat skydd. Uppföljningen visar på ett 
bra skydd för rapporterade informationstillgångar. Den nya förvaltningsobjektsarkitekturen utgör en 
framgångsfaktor och förvaltningsobjektens roll i det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer 
fortsätta att utvecklas under 2022. 

För att ytterligare stärka samordningen i regionen avseende informationssäkerhet har ett förslag till ny 
dataskyddsorganisation tagits fram, förslaget avses implementeras under början av 2022. I den nya 
dataskyddsorganisationen ges bland annat förslag på ett nätverk innehållande kompetenser inom 
informationssäkerhet, IT-säkerhet, dataskydd och juridik.  

Under höst/vinter 2021 har arbetet med en cybersäkerhetsanalys påbörjats. Analysen genomförs som en 
del av civilförsvarsplaneringen och uppdraget kommer att utföras av ett konsultbolag. Arbetet planeras ske 
under första halvåret 2022. 

 

Strålskydd 

SSMFS 2018:5 3 kap. 13 § 

Se Strålskyddbokslut, bilaga 1 
 

En god säkerhetskultur  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

Under hösten 2021 genomförde Region Västerbotten för första gången en 
medarbetarundersökning gällande både arbetsmiljö och säkerhetskultur i samarbete 
mellan HR och sektionen för kvalitet och patientsäkerhet. Anledningen till att både 
arbetsmiljö och patientsäkerhetsfrågor ingick är att det finns stora gemensamma 
nämnare i hur man arbetar för att stärka och förbättra patientsäkerheten kopplat till arbetsmiljön. Åtgärder 
som genomförs utifrån resultaten kan ha en positiv inverkan både på patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Undersökningen är ett komplement till det systematiska arbetet med arbetsmiljö, patientsäkerhet och 
förbättringsarbeten. Frågor som ställdes gällande patientsäkerhet var de 11 frågeställningarna från 
verktyget Hållbart Säkerhets Engagemang (HSE). HSE beskriver arbetsplatsens säkerhetsklimat samt hur 
personalen upplever att de upprätthåller detta. Patientsäkerhetsfrågorna motsvarar frågor för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) som tillsammans utgör uppföljning och återkoppling till verksamheterna 
utifrån både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv. 

Svarsfrekvens ca 80 %, fördelat på 6983 svar.  
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Resultat för regionen totalt: HSE index 73 (av 100). HME index 76 (av 100) 

Medelvärde för regionen På HSE frågorna: (riktigheten i de 11 frågeställningarna bedömer 
respondenten på en skala 1–5 där 1 stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra)  

1. Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård. (Säker vård innebär låg förekomst 
av skador som kan undvikas) 3,81 

2. På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra 3,93  
3. På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser 4,01 
4. På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser. (negativ händelse = 

händelse som medför något oönskat) 3,73 
5. Jag påtalar när jag tror något är på väg att gå fel 4,40 
6. Jag vågar prata om mina misstag 4,41 
7. Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp 4,27 
8. På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter 3,67 
9. På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras 

3,74 
10. Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats. 4,24 
11. På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete. 3,05 

Undersökningen visar att personalen vågar prata om sina misstag, påtalar när de tror något är på väg att gå 
fel, alltid blir bra bemötta på sin arbetsplats när de behöver hjälp och att de skulle känna sig trygga om en 
närstående vårdades på deras arbetsplats. 

Det övergripande resultatet pekar dock på behov av förbättringsåtgärder inom följande områden: 

- att få patienterna mer delaktiga i patientsäkerhetsarbetet,  
- att förbättra samarbetet med andra verksamheter 
- att alltid genomföra förbättringar efter negativa händelser, 
- att anpassa arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras 

Varje enhet har i verksamhetsplaneringen både vad gäller patientsäkerhets- och arbetsmiljöplanen 
uppmanats att planera och prioritera åtgärder utifrån resultaten med både patientsäkerhets- och 
arbetsmiljöperspektiven i åtanke. Till hjälp i planering och uppföljning av enkäten har lokala 
patientsäkerhetssamordnare och HR- partners involverats som stöd i förbättringsarbetet.  

Medarbetarundersökningen är planerad att genomföras årligen. Verktyg och stöd till verksamheterna i 
resultat- och förbättringsarbetet finns samlat på Linda.  Dialogverktyg som rekommenderas är bland annat 
Säkerhetskulturtrappan och Gröna korset. En stor satsning på förbättrad kunskap gällande patientsäkerhet 
genomförs i regionen under 2022 då all personal uppmanas genomgå Socialstyrelsens e-utbildning i 
patientsäkerhet 

De totala resultateten för regionen kan inte objektivt bedömas då referensvärden saknas, men de kan 
användas som utgångsvärden att jämföra med kommande mätningar. Förbättringsarbetet skapas framför 
allt i de dialoger om resultaten som sker i på avdelnings-, verksamhets-, områdes- och regionnivå. Dessa 
dialoger främjar öppenhet, lärande och reflektion samt kan ge underlag för hur patientsäkerhet och 
arbetsmiljö hänger ihop. 
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Uppföljning av arbetet planeras i kommande Patientsäkerhetsdialoger som genomförs i verksamheterna 
vartannat år, i patientsäkerhetsberättelsen för 2022 samt genom medarbetarundersökningen hösten 2022.  

 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete.  
 
Hösten 2021 lanserade Socialstyrelsen nationella e-utbildning i patientsäkerhet – 
Säker vård. Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården 
och i Region Västerbotten har fattats beslut om att all personal ska genomgå e-utbildningen i 
patientsäkerhet med ett målvärde på att minst 70 % genomför den under 2022. Utbildningen används 
också i Introduktionsåret för sjuksköterskor. Syftet med utbildningen är försäkra sig om att alla 
medarbetare har en god kunskap gällande patientsäkerhet och målet är att ingen patient ska behöva 
drabbas av en vårdskada. 
 
För att sprida kunskap om inträffade vårdskador anordnades lärandeseminarier för medarbetare i hälso- 
och sjukvården, syftet med dessa är att från händelseanalyser sprida resultat och ta lärdom från dessa för 
att undvika att de händer igen. Händelseanalys är en metod för att systematisk göra en utredning av 
negativa händelser och tillbud. Analysen omfattar en rekonstruktion av händelseförloppet och 
orsaksanalys. Rubriken på seminarierna var:  

 ”Hur det kan bli när Någon meddelar en Annan och Ingen agerar? ”  

 ”Är röntgen hela sanningen?” 
 

Utbildningar och informationsmöten har genomförts för lokala patientsäkerhetssamordnare. Tillsammans 
med verksamhetschefen ska den lokala patientsäkerhetssamordnaren aktivt arbeta för ökad 
patientsäkerhet i den egna verksamheten. 

Återkommande webbinarier har genomförts för avvikelsehandläggare nom Region Västerbotten. Syftet 
har varit att ge tillfälle för att sprida information men även ett forum för diskussion, spridning av 
erfarenheter och kunskap. 

  

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 § 

 

Pandemin har påverkat möjligheterna för anhöriga att vara delaktiga i vården och besöksrestriktioner 
rådde inom regionen fram till juli 2021. Lokala besöksrestriktioner kan beslutas av verksamhetschef. 
Restriktionens påverkan på patientsäkerheten har varierat beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 
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Exempel på verksamheter där anhörigas närvaro är av stor betydelse för att ge en säker vård är 
internmedicin, geriatrik och psykiatri. Den viktiga information som anhöriga kan ge och den lugnande 
effekt på patienten som deras närvaro kan ge har inte kunnat tas tillvara. 
 
Patienten, och om så önskas dennes anhöriga, informeras om något avvikande har hänt som leder till 
utredning. Man möjliggör också för patienten och anhöriga att uttala sig om händelsen samt återkopplar 
genomförd utredning och åtgärder. 
 
Resultatet från medarbetarundersökningen gällande arbetsmiljö och säkerhetskultur visar på behov av 
förbättringsåtgärder vad gäller patienternas delaktighet i patientsäkerhetsarbetet. 
Inom Region Västerbotten pågår arbeten för att förbättra patienters och anhörigas delaktighet och ett 
exempel på detta är när verksamheter bjudit in patienter och patientföreningar till arbetsplatsträffar för att 
berätta om sina upplevelser av vården.  
 
Två gånger per år återkopplar Patientnämnden till chefläkare och central patientsäkerhetssamordnare de 
klagomål och synpunkter som har inkommit. Där framkommer att kommunikation fortfarande är ett 
område som behöver förbättras. 
 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
 

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

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade infektioner 2 ggr/ år Nationell databas PPM-VRI 

Basala hygienrutiner och 
klädregler 

2 ggr/år Nationell och lokal databas 

PPM Trycksår SKR 1 ggr/år Nationell databas 

PPM Fall/trycksår/ 
nutrition 

1 ggr/år Lokalt via arbetsgruppen för 
omvårdnad och rehabilitering 

Markörbaserad 
journalgranskning 

Varje månad Slumpvis uttagna 
patientjournaler från NCS-
cross 

Patientsäkerhetsdialoger Vartannat år Lokalt 

Kvalitetsregister Enligt den rutin 
kliniken har 

Nationella databaser 

Avvikelser 1 ggr/år Platina avvikelse 

Scanning av avvikelser av 
central analysledare 

Varje månad Platina avvikelse 

Patientens klagomål och 
synpunkter 

2 ggr/år Patientnämnden, IVO, 
avvikelsehanteringssystemet 
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Vårdrelaterade infektioner  

Utfallet för 2021 från infektionsverktygets visar på sjunkande incidens av vårdrelaterade infektioner (VRI) 
och lägre antibiotikakonsumtion jämför med de två senaste åren. Minskningen tros främst ha att göra med 
faktorer kopplade till pandemin, exempelvis lägre frekvens av planerad kirurgi.  

 

 
Figur 1. Figuren visar antal VRI/100 vårdtillfällen hämtat från Infektionsverktyget.  

VRI per 100 vårdtillfällen har fortsatt att sjunka. Särskilt opererande specialiteter har en tydligt lägre VRI-
incidens.  

Punktprevalensmätning av VRI, PPM-VRI, har i Västerbotten skett vid två tillfällen på inneliggande 
patienter en specifik dag. De båda mätningarna sammanslaget ger en andel VRI på 10,5 % för 2021. För 
Lycksele lasarett är nämnaren så liten så stora variationer uppkommer i procent när det blir något fler 
patienter med VRI i PPM som sammanfaller med ett färre antal inkluderade patienter.  Data i 
infektionsverktyget baserar sig på ett mycket större antal vårddagar. 

 

 
Figur 2. Figuren visar andelen vårdrelaterade infektioner i PPM-VRI åren 2019–2021, både på regionnivå 
och på sjukhusnivå.  
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Antal inkluderande patienter i PPM-VRI är 2021 1209 stycken, 2020 1117 stycken och 2019 var det 1410 
stycken. Den största trendskillanden ses i mätningarna från Lycksele där antalet sjunkit från 135 
inkluderade patienter 2019 till 81 är 2021. Vad detta beror på är oklart.  

 
 

NUS Skellefteå sjukhus Lycksele sjukhus 

Mättillfälle Antal patienter i 
mätningen 

Antal 
patienter 
med VRI 

Antal patienter i 
mätningen 

Antal 
patienter 
med VRI 

Antal patienter i 
mätningen 

Antal 
patienter 
med VRI 

2019 mars 459 52 173 7 70 4 

2019 okt 468 62 175 15 65 4 

2020 mars 419 53 97 11 70 2 

2020 okt 368 50 140 8 25 3 

2021 apr 435 48 140 14 37 6 

2021 okt 427 52 126 2 44 5 

Tabell 1. Tabellen visar antal patienter som ingått i de sex senaste punktprevalensmätningarna och hur 
många av dessa som har en VRI.  

Hygiensjuksköterskorna i Västerbotten har fortsatt att kvalitetsgranska avdelningarnas VRI-mätningar. 
Detta har tidigare visat sig ge en bättre samstämmighet med ECDCs definition av vårdrelaterad infektion 
än om verksamheten själv rapporterar in data som inte validerats. För att även fortsatt få bra data från 
punktprevalensmätningen behöver deltagandet i mätningarna vara högt. Resultatet från mätningarna måste 
också komma ut till de som arbetar i verksamheterna och att man i den egna verksamheten följer upp sina 
resultat och sätter in riktade åtgärder där det behövs. PPM-VRI är nationellt ett viktigt instrument för att 
få information om antal VRI och dess fördelning på olika diagnosgrupper.  

 

Följsamhet till basala hygien- och klädregler 

Region Västerbotten har liksom tidigare utfört mätningar enligt SKRs protokoll vår och höst inom hälso- 
och sjukvårdens slutenvård, primärvård och tandvård. Vi noterar glädjande nog generellt förbättrade 
värden eller kvarstående höga värden 2021 jämfört med 2019 och 2020 för både följsamheten till basala 
hygienrutiner och följsamheten till klädregler.  

 

Basala hygienrutiner 

Sjukhusvården har ca 200 genomförda observationer fler 2021 gällande följsamhet till basala hygienrutiner 
jämfört med år 2020. Det totala antalet observationer i sjukhusvården är drygt 2500 stycken är 2021. Den 
sammantagna följsamheten till basala hygienrutiner steg från 75 till 78 procent.  De enskilda stegen i basala 
hygienrutiner visar dock på en hög följsamhet som givetvis kan bli ännu bättre. Den del som även 2021 
har en lägre följsamhet än de andra momenten är utförande av handdesinfektion innan patientnära arbete. 
Den följsamheten var dock högre 2021 än 2020; 83 och 87 procent i mätningarna 2021 jämfört med 81 
och 80 procent i mätningarna 2020. Detta värde kan jämföras med att 95 respektive 97 procent av 
personal i sjukhusvård använder handskar i rätt situation.  Att jämföra resultat mellan länets tre sjukhus är 
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svårt då många kliniker är länskliniker och det är svårt att skilja ut olika orter beroende på uppdelning i 
centrum som kan finnas vid alla sjukhus. 

Tandvården ligger stabilt kvar på den nivå den uppnådde 2020 med en lätt ökningen i personals följsamhet 
till basala hygienrutiner till 85 procent. 2021 gjordes drygt 200 observationer inom tandvården vilket är lite 
färre antal än vad de brukar rapportera. Tandvården har även de en hög följsamhet i de enskilda stegen i 
basala hygienrutiner på en hög följsamhet. Personal använde handdesinfektion innan patientnära arbete till 
97 procent, 100 procent använde handskar i rätt situation och 98 procent använde handdesinfektion efter 
arbete med patient.   

Primärvården hade ett något högre antal observationer 2021 jämfört med föregående år men når inte upp 
till nivån i antal observationer som gjordes år 2019 (ca 600).  Den totala följsamheten är 92 procent. 
Primärvården har också i de enskilda stegen i basala hygienrutiner en hög följsamhet.  

 

 
Figur 3. Personalens följsamhet till basala hygienrutiner har stigit från år 2019 till år 2021.  

 

Klädregler 

Följsamheten till klädregler ligger stabilt mellan åren 2019 och 2021.  Sjukhusvården har en följsamhet på 
94 procent, tandvården har ökat en procentenhet från 97 till 98 procent och primärvården har ökat sin 
följsamhet från 91 till 93 procent.  

Vårdhygien kommer att fortsätta arbeta för att personal ska ha en hög följsamhet till både basala 
hygienrutiner och klädregler. 
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Minska andelen kinoloner 

Antibiotika 
När det gäller antibiotikatryck mätt i antal antibiotikaordinationer per 100 vårdtillfällen så ses en tydlig 
minskning under 2021. Det är i högre grad andel profylaxordinationer som minskat än ordinationer gjorda 
för behandling. Det talar för att minskningen främst är kopplad till mindre planerad kirurgi, en 
pandemieffekt.  

 

 
Figur 4. Antibiotikatryck mätt i antal antibiotikaordinationer per 100 vårdtillfällen visar en tydlig 
minskning mellan åren 2019 - 2021.  

 

Hos tredje generationens cefalosporiner (cefotaxim) och kinoloner (ciprofloxacin), som anses särskilt 
resistensdrivande har också antalet ordinationer per 100 vårdtillfällen minskat. Båda dessa indikatorer 
varierar dock stort jämfört med tidigare år när man bryter ner dem på avdelningsnivå vilket tros spegla 
förändrat patientunderlag för vissa enheter till följd av pandemin. 

 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Sjukhusvård Tandvård primärvård

Följsamhet till klädregler i Region Västerbotten 
2019-2021

2019 2020 2021

58 56
48

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 2020 2021O
rd

in
at

io
ne

r/
 1

00
 V

TF
 

Antal antibiotikaordinationer per 100 vårdtillfällen
Region Västerbotten, slutenvård exkl. psykiatri och IVA



18 

 
Figur 5. Antal ordinationer av tredje generationens cefalosporiner och kinoloner per 100 vårdtillfällen är i 
stort oförändrat mellan 2019 - 2021.  

 

Avvikelser 

Mål: >80% av inkomna avvikelser ska öppnas och klassificeras inom 7 dagar, >80% av avvikelserna ska 
avslutas inom 180 dagar 

Resultat: 

 
Figur 1 höger stapeldiagram visar blå stapel: andel i procent påbörjade ärenden inom 7 dagar, grön stapel: 
andel i procent avslutade ärenden inom 180 dagar 

 

Analys av resultat: I Region Västerbotten inkom under 2021 12110 avvikelser. Målet att >80% av 
inkomna avvikelser ska öppnas och klassificeras inom 7 dagar uppnåddes under månaderna september till 
november. Övriga månader var andelen lägre med en total andel över året på 74% (Figur 1). Bedömning 
av händelsens typ och allvarlighetsgrad ska göras snarast enligt Patientssäkerhetslagen 3 kap. 3 §. 

Målet att >80% av avvikelserna avslutas inom 180 dagar uppnåddes under två månader (mars, juni) under 
2021. 65% av avvikelserna avslutades inom 180 dagar (Figur 1). Konsekvensen av lång handläggningstid är 
fördröjning av insättande av åtgärder som ska förhindra eller minska risker att händelsen inträffar igen 
(Systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 utveckla, förbättra, återföra och lära). 

Åtgärd: Under året genomfördes utbildningar och avvikelsestöd för verksamheterna i avvikelsehantering 
och prioritering av inkommande avvikelser. I syfte att lära av varandra och dela erfarenheter genomfördes 
månadsvisa lärandeseminarier. Presentation av verksamheters patientsäkerhetsarbete genomfördes via 
webbseminarier.  
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Uppföljning av åtgärd: Åtgärder följs upp i verksamheten regelbundet och i samband 
patientsäkerhetsdialoger. 

Klagomål 
Mål: 100% av inkomna klagomål/synpunkter utreds, resultat återkopplas till patient/rapportör med avslut 
inom 30 dagar 

Resultat: 

 

Figur 1 höger stapeldiagram visar blå stapel: andel i procent påbörjade utredningar inom 7 dagar, grön 
stapel: andel i procent avslutade utredningar inom 30 dagar 

Analys av resultat: I Region Västerbotten inkom under 2021 1119 klagomål. Målet att 100% av inkomna 
klagomål/synpunkter utreds, resultat återkopplas till patient/rapportör med avslut inom 30 dagar uppnås 
inte (Figur 1). 50% följsamhet till målvärdet ses under 2021. Målvärdet är gällande enligt lag SFS 2017:372 
gällande klagomålshantering. Konsekvenserna av fördröjd handläggning är missnöje hos medborgarna och 
förtroendeskada för regionen. 

Åtgärd: Under året genomfördes utbildningar för att stödja verksamheterna i hantering av inkommande 
klagomål. I syfte att lära av varandra och dela erfarenheter genomfördes månadsvisa lärandeseminarier. 
Presentation av verksamheters patientsäkerhetsarbete genomfördes via webbseminarier.  

Uppföljning av åtgärd: Åtgärder följs upp i verksamheten regelbundet och i samband 
patientsäkerhetsdialoger. 

Utredningsärenden 

Mål: >80% av utredningsärendena avslutats inom 60 dagar 

Resultat: 

 

Figur 1 höger stapeldiagram visar andel i procent avslutade utredningsärenden inom 60 dagar 

 

Analys av resultat: I Region Västerbotten genomfördes under 2021 3051 utredningsärenden. Målet att 
>80% av utredningsärendena avslutats inom 60 dagar har inte uppnåtts under 2021, andelen utredda inom 
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60 dagar är 65% (Figur 1). Fördröjning av utredningsärenden påverkar den totala tiden för utredning av 
huvudavvikelsen som i sin tur fördröjs.  

Åtgärd: Under året genomfördes utbildningar för att stödja verksamheterna i hantering av inkommande 
utredningsärenden. I syfte att lära av varandra och dela erfarenheter genomfördes månadsvisa 
lärandeseminarier. Presentation av verksamheters patientsäkerhetsarbete genomfördes via webbseminarier.  

Uppföljning av åtgärd: Åtgärder följs upp i verksamheten regelbundet och i samband 
patientsäkerhetsdialoger. 

En samlad analys till orsak för ej uppnådda mål gällande avvikelser, klagomål och 
utredningsärenden 

Orsakerna bör undersökas mer grundligt men den avsatta tiden för avvikelsehandläggarna är en faktor av 
betydelse. Under pandemin har administrativa uppgifter omprioriterats. Hög belastning på vården och 
brist på personal är några troliga orsaker till omprioritering. Om tiden är för knapp för en fullständig 
kvalitativ utredning drar utredningarna ut på tiden och därmed återkopplingen till inblandade. 

Den planerade uppgraderingen av Platinasystemet som genomfördes i januari 2021 resulterade i ett antal 
tekniska störningar som påverkade avvikelsehanteringen. 

Avvikelser inom tandvården 
I Folktandvården inrapporterade 662 avvikelser under 2021. Det är en ökning jämfört med 2020 där alla 
basenheter utom en rapporterar fler avvikelser 2021. Framför allt ses en ordentlig ökning på 
Folktandvården Mitt där ett kvalitetsarbete som bland annat inkluderar uppmuntran till ökad 
avvikelserapportering bedrivs.  

Andelen avvikelser per besök har i högre utsträckning ökat inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) än 
inom Folktandvården i övrigt. En ökande trend ses sedan 2018, och dialog förs med institutionen för 
Odontologi kring de manuella brister som ett antal allvarliga avvikelser inom VFU visat och som till del 
bedöms bero på otillräcklig färdighetsträning inom VFU. Dialogen om åtgärder för förbättrad 
färdighetsträning inom VFU kommer att fortsätta under 2022. I allmäntandvården finns ett utbildnings- 
och handledningsbehov bland behandlarna som har kort klinisk erfarenhet. Behoven är en utmaning att 
tillgodose med rådande resursbrist och höga personalomsättning inom Folktandvården. Ett fortlöpande 
arbete med internutbildning och handledning pågår för att möta behoven. 

 

Punktprevalensmätning trycksår  
Mål: Andelen patienter med trycksår uppkomna på sjukhus – delmål ≤ 6% av patienterna i PPM 
Resultat: Den PPM av trycksår som SKR genomför årligen visade 2021 att andelen trycksår ökat i Region 
Västerbotten jämfört med mätning som utfördes 2020 (Figur 1).  

Vid trycksårsmätning klassificeras sårdjupet enligt kategori 1 t.o.m 4:  

 Kategori 1: Hudrodnad som bleknar vid tryck 

 Kategori 2: Delhudskada 

 Kategori 3: Fullhudskada 

 Kategori 4: Djup fullhudskada 

Kategori 1 av trycksåren har ökat mest från 4,8% 2020 till 12.5 % 2021, kategori 2–3 från 5% till 6,1% 
(Figur 2). Inga kategori 4 fanns i mätningen 2021.  
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I den trycksårsmätning som SKR genomförde presenterades resultat från andelen sjukhusförvärvade 
trycksår. De patienter vars samtliga trycksår var dokumenterade i journalen inom 24 h från inläggning 
räknades bort. Därefter gjordes beräkningen på de patienter som legat inne i minst 24 h. Resultatet visade 
att trycksårkategori 1–3 ökade från 8% 2020 till 15% 2021 vad gäller sjukhusförvärvade trycksår inom 
Region Västerbotten (Figur 3). 

Nationellt ses en ökning där andelen patienter med trycksårkategori 1–4 ökade från 11% 2020 till 14% 
2021. Andelen sjukhusförvärvade trycksårkategori 1–4 ökade från 8% till 11% 

 

 

Figur 1 visar andel i procent patienter med trycksår mellan åren 2017 - 2021  

  

 

Figur 2 visar andelen i procent trycksår fördelat per kategori 1 - 4 mellan åren 2017 – 2021 
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Figur 3 visar andelen i procent sjukhusförvärvade trycksår mellan åren 2017 – 2021 

 

Analys av resultat:  Det försämrade resultatet beror troligen bland annat på den pågående pandemi då 
hög personalomsättning, utbildning som har fått stå tillbaka, hög vårdtyngd och sköra patienter kan ha 
varit bidragande faktorer. Vid ett nationellt möte i SKR:s regi diskuterades orsakerna till försämringen och 
från samtliga regioner ansåg man att den var pandemirelaterad. 

Åtgärd: Resultaten är rapporterade till hälso-och sjukvårdsdirektör, Patientsäkerhetsråd och till 
verksamheterna. På enheter med hög förekomst av trycksår genomfördes trycksårsdialoger med 
avdelningschef och erbjudande om verksamhetsstöd från sektionen för kvalitet och patientsäkerhet gavs. 
Aktiviteter som till exempel temavecka angående trycksår planeras i regionens patientsäkerhetsplan.  

Uppföljning av åtgärd: Trycksårsfrekvens, åtgärder och förebyggande arbete följs upp och diskuteras på 
patientsäkerhetsdialoger. Ytterligare mätningar där bland annat trycksår ingår har genomförts inom Region 
Västerbotten. SKR utför årligen PPM av trycksår. 

 

Region Västerbottens egna mätning gällande förekomst av trycksår, fall, undernäring och 
delirium 

Mål: Förekomsten av trycksår ska årligen minska. Mätningen är ett verktyg för att följa upp det 
förebyggande arbetet på en övergripande nivå och resultatet från mätningen ger också ett stöd i 
egenkontrollen av det systematiska patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. 

Analys av resultat: Förbättringsarbeten pågår i verksamheterna trots pandemin. Några viktiga aktiviteter 
som pågår är bland annat fortsatt arbetet med att förebygga fall, trycksår och undernäring. Under 2021 har 
det förebyggande arbetet även inkluderat akuta förvirringstillstånd (delirium). Det som sågs vid mätningen 
2021 var att nutritionsproblematiken har uppmärksammats i högre utsträckning än tidigare och att 
förebyggande insatser satts in för merparten av patienter med identifierad risk. Samtliga patienter med 
identifierad risk för trycksår och/eller undernäring hade erhållit dokumenterade förebyggande åtgärder. 

Åtgärd: Region Västerbotten har en modell för systematiskt patientsäkerhetsarbete inom omvårdnad och 
rehabilitering där områden som trycksår, fall, malnutrition, vårdrelaterade infektioner (VRI), ohälsa i 
munnen och delirium ingår. Syftet med modellen är att ge förslag på åtgärder och aktiviteter för att 
utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet vid regionens sjukhus. Region Västerbotten utför 
punktprevalensmätningar (PPM) 2 gånger per år. I dessa egna PPM ingår fall, trycksår och undernäring. 
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Syftet är att följa upp det förbyggande arbetet på en övergripande nivå men också att ligga till grund för de 
egna verksamheternas förbättringsarbete.  

Vid årets mätning har även akuta förvirringstillstånd inkluderats i mätningen.  För att öka kännedom och 
kunskap om akuta förvirringstillstånd genomfördes en temavecka med fokus på detta tillstånd några 
veckor före mätningen.  

Uppföljning av åtgärd: Resultaten från mätningarna diskuteras med verksamheterna vid 
avdelningschefsmöten och patientsäkerhetsdialoger. Mätningen utförs årligen inom Region Västerbotten. 

 

Markörbaserad journalgranskning 

Mål: Förekomsten av vårdskador ska årligen minska 

Resultat: Resultatet som redovisas är från ett slumpmässigt urval journaler i somatisk vård 2020. 
Cirkeldiagrammen visar resultat från Region Västerbotten respektive nationellt. De vårdskador som stod 
för den högsta andelen var VRI 29,4% (31,5%), annat 29,4% (18,5%), kirurgiska skador 17,6%(12,9%)                  
(se beskrivning av färgsymboler nedan). 

 

 

Beskrivning av färgsymboler i cirkeldiagram: 

Annat: Allergisk reaktion, Anestesirelaterad skada, Blödning, inte i samband med operation, Hudskada eller ytlig kärlskada, Medicintekniskt 
orsakad skada, Postpartumskada/obstetrisk skada, Trombos/emboli, Övriga skador 

Kirurgiska skador: Annan kirurgisk komplikation, Förväxlingsingrepp, Organskada, Postoperativblödning/hematom, reoperation 

Vårdrelaterade infektioner: Clostridium difficile-infektion, CVK-relaterad infektion, Infektion övrig, Pneumoni, Postoperativ sårinfektion, 
Sepsis, UVI, Ventilator-associerad pneumoni, 

 

Analys av resultat: Varje månad granskas slumpvis utvalda journaler, 20 från universitetssjukhuset och 10 
journaler från respektive länsdelssjukhus. Resultaten för 2021 rapporteras till SKR i augusti 2022. Det 
rapporterade resultaten baseras från markörbaserad journalgranskning för 2020.  

Totalt för perioden: 

Antal skador per 100 

vårdtillfällen: 11  

Antal vårdskador per 100 

vårdtillfällen: 8 

Antal vårdtillfällen: 320 

Antal skador: 34 

Antal vårdskador: 24 

Totalt för perioden: 
Antal skador per 100 
vårdtillfällen: 14 
Antal vårdskador per 100 
vårdtillfällen: 8 
Antal vårdtillfällen: 8674 
Antal skador: 1181 
Antal vårdskador: 684 
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Resultaten för Region Västerbotten baseras på ett för litet materiel för att kunna ge ett tillräckligt underlag 
för analys, men kan jämföras med andra mätningar som genomförs, till exempel PPM VRI. 

Skadegrupperna med högst andel vårdskador i det nationella resultatet är desamma som i Region 
Västerbotten. VRI och trycksår kategori 2–4 är en hög andel av vårdskadorna både i den nationella 
mätningen och i Västerbotten. 

Åtgärd: Resultaten är rapporterade Patientsäkerhetsrådet och till verksamheterna, och utgör ett 
komplement till de andra egenkontroller som utförs inom Region Västerbotten som PPM VRI och 
trycksår. 

 

Markörbaserad journalgranskning specifikt med huvud-eller bidiagnos covid-19 

Resultat: Resultatet baseras på 142 vårdtillfällen där huvud- eller bidiagnos var covid-19 under januari - 
december 2020 inom Region Västerbotten. Vid granskning av dessa vårdtillfällen fann man 30 skador 
varav 19 var vårdskador. VRI och trycksår kategori 2–4 var flest förekommande av av vårdskadorna. 

Analys av resultat: Under pandemin har månatligen 28 journaler med huvud- eller bidiagnos covid-19 
granskats inom Region Västerbotten. Resultatet för 2021 rapporteras till SKR i april 2022 och finns därför 
inte ännu att tillgå.  

 

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 § 

Avvikelsehantering 
Alla avvikelser som rapporteras i hälso- och sjukvården inom Region Västerbotten 
bedöms primärt inom den/de aktuella verksamheterna och handläggs av respektive 
avvikelsehandläggare i nära samarbete med verksamhetens patientsäkerhetsteam. 
Verksamhetschefen kontaktar chefläkare vid misstanke om allvarlig vårdskada eller risk för sådan och 
gemensamt beslut tas om en central eller lokal utredning/händelseanalys skall genomföras. 

Vid central händelseanalys genomförs utredningen av en central analysledare i samarbete med 
verksamhetens/verksamheternas patientsäkerhetsteam. Det viktigaste med utredningen är att hitta de 
bakomliggande orsakerna till det som gått fel och att få till stånd åtgärder som förhindrar en 
återupprepning.  

Chefläkaren tar beslut om händelsen ska anmälas till IVO enligt lex Maria (vid allvarlig vårdskada eller risk 
för allvarlig vårdskada som hade kunnat undvikas).  

Under 2021 har 59 anmälningar enligt lex Maria inskickats till IVO från Region Västerbotten (under 2020 
58 stycken). De flesta av dessa utreddes med hjälp av centrala analysledare. Det genomfördes också 
ytterligare ett femtiotal komplexa centrala händelseanalyser som inte ledde till anmälan enligt lex Maria, 
men som krävde lika stora utredningar. 

De lokala händelseanalyserna har under 2021 minskat något i antal vilket troligen är en effekt av 
pandemin. 

Patientsäkerhetsteamen inom tandvårdens basenheter har under året signalerat att avvikelsehandläggning 
och patientsäkerhetsarbete har varit svårt att hinna med på grund av resursbristen i Folktandvården. 
Handläggningstiderna ökar och händelseanalyser är svårt att hinna med. Resursbrist avseende central 
händelseanalysledare inom den centrala patientsäkerhetsfunktionen och sjukskrivning hos tandvårdens 
centrala händelseanalysledare har gjort att händelseanalyserna försenats under hösten 2021. 
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Den övergripande scanningen av samtliga rapporterade avvikelser för att uppmärksamma allvarliga 
avvikelser i systemet som ska genomföras regelbundet av den centrala patientsäkerhetsfunktionen har inte 
kunnat genomföras under 2021 på grund av resursbrist. 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  
SOSFS 2011:9 4 kap. 
Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla 
och säkra kvaliteten i verksamheterna. 
Under 2021 genomfördes ett byte av IT-stöd för Region Västerbottens 
ledningssystem. I och med genomförandet förändrades vissa roller kopplade till 
stödet. En ny roll som inrättades var superanvändare, som ska finnas inom varje 
verksamhet för att vara dess expert i vårt gemensamma ledningssystem i det nya IT-stödet i SharePoint.  

 

Datasystem för hantering av avvikelser 

2021 förändrades förvaltningsmodellen för regionens IT- system vilket ledde till en organisatorisk 
förändring kring det datasystem, Platina, som används vid avvikelsehantering. Allt ansvar för hantering i 
systemet som riktade sig mot verksamheten lades över till objektspecialist vid sektionen för kvalitet och 
patientsäkerhet. Den planerade uppgraderingen av Platinasystemet som genomfördes i januari 2021 
resulterade i fortsatt arbete med avvikelsemodulen under året med rättningar. Uppdatering av 
behörighetsstrukturen i regionen med HSA-synkronisering involverade även Platina avvikelser.  

Den förflyttning av ansvar som fördes över till sektionen för kvalitet och patientsäkerhet visade sig vara 
tidskrävande och 50% av en befintlig tjänst inom sektionen för kvalitet och patientsäkerhet avsattes för 
uppdraget. Objektspecialisten har upprättat en Teamsgrupp för att på ett effektivt sätt ge support och 
utbildningar i systemet för verksamheterna. Under året har även månatliga webbinarier genomförts med 
syfte att sprida information, men även erbjuda ett forum för diskussioner samt spridning av erfarenheter 
och kunskap. 

 

Säker vård här och nu  

Minska vårdrelaterade infektioner och smittspridning 
2021 har i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner (VRI) präglats 
av arbetsinsatser för att minska risken för spridning av covid-19 till patienter och 
personal. Arbetet som inleddes 2020 har fortsatt och personal har utbildats i basala 
hygienrutiner, användning av personlig skyddsutrustning och i hur smittkedjor ska 
brytas.  Den kunskap som organisationen nått under året gällande basala hygienrutiner och andra 
smittförebyggande åtgärder är applicerbar på att förhindra många av våra andra vanliga vårdrelaterade 
infektioner. Vårdhygien Västerbotten har från pandemins start smittspårat covid-19 hos vårdpersonal och 
patientens väg genom vården. Även inom kommunal vård och omsorg har Vårdhygien smittspårat 
personal och vårdtagare. Detta bedömer vi har förebyggt många fall av av inläggningar och smittspridning 
inom vården. Under 2021 såg vi ett ökat antal situationer med smittspridning av covid-19 jämfört med 
2020. Detta har hängt samman med ökat antal fall av covid-19 i samhället. Inget utbrott av multiresistenta 
bakterier har förekommit på något av regionens tre sjukhus under 2021. Det tyder på att följsamheten till 
basala hygienrutiner och klädregler är god. 
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Vårdhygien Västerbotten har tillsammans med Operationscentrums IT-enhet utvecklat och validerat en 
applikation för mätning av antibiotikakonsumtion i realtid med upplösning ned till patientnivå. 
Applikationen fungerar på de intensivvårdsenheter i Region Västerbotten som använder journalsystemet 
Metavision ICU. Syftet med applikationen är övervakning av antibiotikakonsumtion och ge möjlighet till 
att utvärdera interventioner för att minska och förbättra antibiotikabehandling hos intensivvårdspatienter i 
Västerbotten. Applikationen är den första i sitt slag i Sverige och ytterligare utveckling pågår för att koppla 
antibiotikakonsumtion till infektionsdiagnos. Funktionen är driftsatt med möjlighet till klinisk användning 
på Region Västerbottens fem intensivvårdsenheter. Den är också validerad för användning för forskning 
och utveckling och har under året använts i flera studentarbeten. Den kan också används för att övervaka 
förekomst av riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner på IVA. En liknande applikation har under året 
utvecklats för övrig somatisk akutsjukvård exklusive intensivvårdsenheter i samarbete med Datalagret. 
Tanken är att dessa två i framtiden ska ersätta Infektionsverktygets kvalitetsindikatorer för 
antibiotikakonsumtion. 

 

Minska andelen utlokaliserade patienter 
Andelen utlokaliserade patienter i Region Västerbotten ligger i nivå med det nationella genomsnittet.  

Riktlinjer finns för hur man ska utlokalisera patienter och grundprincipen är att utlokalisering i första hand 
ska ske till närliggande specialiteter för att minska patientsäkerhetsriskerna. Ett problem är stängda 
vårdplatser på grund av personalbrist. Under pandemin har särskilda lokala överenskommelser kring 
utlokaliserade patienter skapats mellan olika verksamheter och anpassade rutiner har framtagits för att 
säkra patientsäkerheten. Rutiner för samordning av vårdplatser i regionen har också skapats.  

Vid Norrlands universitetssjukhus är rutinen att sjukhussamordnare och representanter från 
verksamheterna träffas 3 gånger per vecka för att sammanställa befintliga vårdplatser och vårdplatsbehov. 
Vid ansträngd platssituation sker dessa möten alla vardagar och då deltar även områdeschef. Under våren -
21 påverkades fortfarande vården och platssituationen kraftigt av pandemin. Förändrade flöden med 
utlokaliserade patienter från infektionskliniken till deras utsedda samarbetsparter fungerade väl. Sommaren 
och hösten -21 stabiliserades pandemisituationen liksom andelen utlokaliserade patienter. 

Skellefteå sjukhus har rutiner för regelbundna samordningsmöten samt vid behov. Under pandemin har 
den lokala särskilda sjukvårdsledningen deltagit i samordningsmöten vid ökad smittspridning och ökat 
behov av vårdplatser.  

Vid Lycksele sjukhus och inom primärvården i södra Lappland påverkade pandemin verksamheterna i stor 
utsträckning. Samarbetet både inom sjukhuset och mellan sjukhusen/sjukstugorna har varit mycket bra.  
Vid planerad sammanslagning under sommaren förbereddes alla medarbetare med fortbildning och 
genomgång av vårdprogram och behandlingsriktlinjer. Vid schemaläggning säkrade man även att det fanns 
erfaren omvårdnadspersonal i tjänst. När det gäller jourverksamheten i primärvården i södra Lappland har 
det identifierats områden som måste förbättras, åtgärder är planerade och till viss del påbörjade. Framför 
allt handlar det om att öka kompetensen hos sjuksköterskorna när klinisk bedömning utförs på distans, 
men även att skapa tydliga riktlinjer för användande av digitala stöd för jourhavande läkare. 

För att stärka vårdplatssamordningen gällande både flöden och patientsäkerhet upprättades in ny funktion 
– medicinskt vårdplatsansvarig. Denna funktion kan aktiveras vid behov enligt en fastställd rutin och finns 
vid all tre sjukhus. För överbeläggningar och utlokaliserade patienter finns väl inarbetade rutiner, vilket 
innebär att dessa patienter ska ha en tydlig behandlingsregim för att undvika patientsäkerhetsrisker. 

Överbeläggningar 

Brist på personal i hälso- och sjukvården har lett till att verksamheter har minskat antalet vårdplatser för 
att upprätthålla en patientsäker vård. Verksamheterna försöker lösa problemen inom sitt eget område i 
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största möjliga utsträckning då brist på vårdplatser ofta uppkommer på grund av höga patientinflöden 
och/eller många kvarliggande, utskrivningsklara patienter. Under pandemin har problemen varit större då 
sjukfrånvaron bland personalen varit högre. I SKR:s mätning kan man dock se att Region Västerbotten 
hade färre överbeläggningar än det nationella genomsnittet under 2021. 

 

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 
Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta sannolikheten 
för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 
händelsen.  
 
Ett aktivt arbete för att att initiera riskanalyser vid upprepade avvikelser har genomförts de senaste åren. 
Dock har riskanalyser fått stå tillbaka för händelseanalyser 2021 på grund av brist på centrala analysledare. 
De riskanalyser som utförts under 2021 är: 

 Patientsäkerhetsrisker i samband med handläggning av patienter med multiresistenta bakterier 

 Patientsäkerhetsrisker relaterade till säkerhetsbrister i IT-system  

 Patientsäkerhetsrisk relaterad till nuvarande arbetssätt och den förslagna ändringen av remiss och 
rondrutin för BFM och NHHC 

 Riskanalys gällande egentillverkning i Folktandvården (med anledning av MDR= Medical Device 
Regulation, förordning från EU 26 maj 2021).  

 

Gröna Korset 
Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården. Den används för att snabbt kunna 
identifiera risker och vårdskador i realtid och skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete 
som ökar patientsäkerheten och kan förbättra säkerhetskulturen. Den ska ses som ett komplement till 
avvikelserapportering och är en del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Metoden används i 
samband med daglig styrning/pulsmöten och en gemensam diskussion med fokus på patientsäkerhet. 
Sektionen för kvalitet och patientsäkerhet skickade under 2020 ut en förfrågan till verksamheterna inom 
Region Västerbotten om man arbetade aktivt med Gröna Korset. Av 46 enheter från olika verksamheter 
svarade 18 att de arbetade med Gröna korset. Bland de övriga 28 enheterna hade en del arbetat med 
metoden, men slutat på grund av att den inte passade verksamhetens rutiner, och en del hade inte provat 
metoden. 

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Avvikelser 

PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
All personal är skyldig att rapportera en avvikelse när de upptäcker en risk för 
vårdskada eller händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
Avvikelsen rapporteras i avvikelsesystemet Platina. Avvikelser utreds på varje enhet 
av utsedd handläggare. Åtgärder vidtas för att förbättra vården. Verksamheten ska kontinuerligt utvärdera 
om beslutade och genomförda åtgärder har förhindrat återupprepning av händelser och förbättrat 
patientsäkerheten. Effektuppföljning av åtgärder görs via avvikelsesystemet. Varje verksamhet ska minst 
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en gång per år göra en sammanställning och analys av inrapporterade avvikelser. I verksamheternas 
patientsäkerhetsberättelser ingår att beskriva de mest förekommande avvikelseområdena och vidtagna 
åtgärder. Uppföljning sker i de patientsäkerhetsdialoger som genomförs i verksamheterna. Verksamhetens 
sammanställning och analys diskuteras med chefläkaren under dialogen. 

I varje anmälan enligt lex Maria samt central utförd händelseanalys följs verksamhetens handlingsplaner 
upp av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab. Uppföljningen görs efter cirka sex månader när de 
föreslagna aktiviteterna är genomförda i verksamheten 

  

Markörbaserad journalgranskning 
Sedan 2016 använder Region Västerbotten metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Metoden 
innebär att dokumentationen från ett urval avslutade vårdtillfällen granskas retrospektivt enligt en 
strukturerad metod med syfte att identifiera skador och vårdskador. I Region Västerbotten finns fyra 
sjuksköterskor och fyra läkare som är utbildade för att utföra granskningarna. Från varje månad granskas 
20 journaler från universitetssjukhuset och 10 journaler från respektive länsdelssjukhus. Under pandemin 
har månatligen även 28 journaler med huvud- eller bidiagnos covid-19 granskats inom Region 
Västerbotten. Resultatet för 2021 rapporteras till SKR i april 2022, vilket innebär att dessa inte finns att 
tillgå ännu.  

SKR publicerade i januari 2022 en 8-årsrapport gällande granskning av slumpvisutvalda journaler med 
metoden MJG. Rapporten benämns: ¨Skador i somatisk vård samt vid vård av covid-19 patienter 2020¨. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 
Klagomål från patienter eller närstående som kommer direkt till verksamheten hanteras av 
verksamhetschefen eller utsedd person enligt egen rutin. Enligt regionens riktlinjer ska klagomålen 
därefter föras in i avvikelsehanteringssystemet Platina, för att kunna analyseras och ligga till grund för 
förbättringsarbete. En webbaserad anmälan via 1177.se finns där patienten kan skicka sitt klagomål direkt 
till vården och det går direkt in i avvikelsesystemet.  Andra sätt är att skriva, mejla eller ringa till 
verksamheten. 

Synpunkter och klagomål som kommer via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) diarieförs och 
handläggs av central avvikelsehandläggare. Verksamhetschefen har sedan ansvar för att synpunkten eller 
klagomålet läggs in i avvikelsesystemet för vidare handläggning och uppföljning. Under 
patientsäkerhetsdialogerna med verksamheterna tas klagomålen upp, och innehållet samt vilka åtgärder 
man vidtagit diskuteras 

 

Patientnämnden 

Patientnämndens huvuduppgift är att stödja och hjälpa patienter och deras närstående att föra fram 
synpunkter och klagomål till vårdgivare och se till att de blir besvarade om patienten/närstående så 
önskar. Patientnämnden skall även hjälpa patienter att få den information de kan behöva för att kunna ta 
till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. Nämnden skall vidare bidra till kvalitetsutveckling och hög 
patientsäkerhet genom att analysera klagomål och synpunkter och uppmärksamma regionen eller 
kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården. Patientnämndens arbete omfattar i stort 
sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård hos Region Västerbotten och Västerbottens kommuner 
och privata vårdgivare med avtal samt folktandvården och den tandvård som landstingen finansierar. 



29 

Under 2021 har antalet ärenden som registrerats vid Patientnämnden minskat något i förhållande till såväl 
2019 som 2020. Under året avslutade ärenden har minskat i ungefär samma omfattning. Under 2021 har 
908 ärenden avslutats, varav 803 hör till Region Västerbotten. Minskningen av ärenden bedöms ligga inom 
ramen för en naturlig fluktuation. 

Förutom rena patientärenden lämnar Patientnämnden också information av olika slag som ett led i att 
möjliggöra för invånare att tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården. Under 2021 har 463 sådana 
samtal genomförts, vilket är en ökning i förhållande till såväl 2020 som 2019. 

Liksom föregående år har flest patientärenden kategoriserats som ”Kommunikation”. Dessa ärenden 
utgör 2021 43% av ärendena.  Under kategorin ”Vård och behandling” har 21% registrerats och under 
kategorin ”Tillgänglighet” har 14% av ärenden registrerats. 

Under året har Patientnämnden haft fem fokusområden som registrerats och följts upp. Dessa områden 
har varit: ”Cancer”, ”Covid 19”, ”Specifika diagnoser”, ”Vårdens respons” samt ”Vårdgaranti”.  Med 
”specifika diagnoser” avses sådana diagnoser som ME/CFS, EDS, endometrios och lipödem. Samma 
fokusområden används även 2022. 

Sedan 2019 genomförs återkoppling av Patientnämndens ärenden på aggregerad nivå. Målgrupp är 
framför allt ledningsgrupper i hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområden. Under 2021 har 
informations- och återkopplingsmöten genomförts med samtliga verksamhetsområdens ledningsgrupper. 
Dessutom har återföringsmöten genomförts med några klinikledningar utifrån ett från patientnämndens 
sida bedömt behov av att lämna information. 

 

Nationella patientenkäten 
Nationell patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av 
patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. 

Under våren 2021 genomfördes en nationell patientenkät inom sjukhusvården. I den nationella 
redovisningen där 155 000 personer ingick, visas att patienterna i stor utsträckning varit nöjda med vården, 
vilket även gäller i Region Västerbotten för såväl öppen- som slutenvård. 

Inom slutenvården ges ett gott omdöme gällande tillgänglighet och emotionellt stöd. När det gäller 
öppenvården så upplever patienterna att den är tillgänglig och att de får ett gott bemötande. Ett område 
med förbättringspotential är information och kunskapsförmedling inom både sluten- och öppenvården. 

Två coronarelaterade frågor ställdes i enkäten: ”Har du undvikit att söka vård (till exempel sjukvård, 
tandvård, psykolog, mödravård) på grund av coronapandemin? ” Inom specialiserad öppenvård Region 
Västerbotten svarade 58% av 2567st patienter: ”Nej, inte alls”. På frågan: ”Har dina förväntningar på att 
kunna få vård vid behov förändrats av coronapandemin?” Här svarade inom samma område 45% av 2492 
st patienter: ”Nej, inte alls”.   

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Ett av Region Västerbottens mål för 2022 är att all hälso- och sjukvårdspersonal 
ska genomgå Socialstyrelsens e-utbildning i patientsäkerhet -”Agera för säker 
vård”. Syftet är att försäkra sig om att hälso- och sjukvårdspersonalen i Region 
Västerbottens får en likadan grundutbildning och god kunskap i patientsäkerhet så 
att patienterna ska garanteras så säker vård som möjligt med målsättningen ingen 
patient ska behöva drabbas av en vårdskada. 
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Patientsäkerhetsdialogen syftar till att tydliggöra vikten av ett systematiskt patientsäkerhetsarbete inom 
verksamheten. Dialogen ska fungera som ett årligen återkommande möte mellan patientsäkerhetsteamet 
och olika patientnära verksamheter, och ta upp frågor rörande patienternas säkerhet. Under dialogen går vi 
igenom verksamhetens interna struktur för patientsäkerhetsarbete, problemområden, målsättningar samt 
uppnådda resultat. Dialogen har på detta sätt både en kontrollerande och en stödjande funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Region Västerbottens patientsäkerhetsarbete 2022 baseras på den Nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 från Socialstyrelsen.  

Under 2021 utfördes ett fåtal patientsäkerhetsdialoger på grund av pandemin. 2022 kommer det vara ett 
prioriterat område att genomföra patientsäkerhetsdialoger i den utsträckning som är möjligt.  

Oktober 2021 lanserades SoS e-utbildning i patientsäkerhet - Agera för säker vård. I Region 
Västerbotten har fattats beslut om att all personal inom hälso- och sjukvården ska genomgå SoS nationella 
e-utbildning i patientsäkerhet med ett målvärde på att minst 70 % av personalen genomför utbildningen 
under 2022. Ett prioriterat område för sektionen för kvalitet och patientsäkerhet är att vara metodstöd för 
verksamheterna i planeringen för genomförandet av utbildningen. 

En annan prioriterad åtgärd är att uppmuntra och stödja verksamheterna i att genomföra 
riskanalyser vid frekvent förekommande risker i befintlig verksamhet samt vid förändringar i 
verksamheten. 

Region Västerbottens databas för ledningssystem byttes från Platina till Share Point under 2021. Ett 
stort arbete återstår med att säkerställa att dokument är korrekta efter överflyttning. Arbetet kommer att 
prioriteras för att säkerställa att SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, följs. 

Resultatet från PPM av trycksår som SKR utförde hösten 2021 visade försämrade resultat för Region 
Västerbotten. Riktade aktiviteter kommer att genomföras under 2022 med utbildningar och temaveckor. 
Intresse finns från verksamheterna om att erhålla metodstöd i införande av omvårdnadsronder. 
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Indikatorer inom region Västerbotten 2022 Mål 

Minska antalet utlokaliserade patienter  

Andelen av all personal inom hälso-och sjukvård som har genomgått SoS 
nationella e-utbildning i patientsäkerhet 

≥70% 

Öppna och klassificera avvikelseområde inom 7 dagar ≥80% 

Avsluta avvikelse inom 180 dagar ≥80% 

Handlägga och avsluta utredningsärende inom 60 dagar från att utredningsärendet 
kommit in 

≥80% 

Utreda klagomål/ synpunkter, återkoppla resultat till rapportör och avsluta inom 
30 dagar 

100% 

Andel patienter med vårdrelaterade infektioner mätt med infektionsverktyget ≤ 
7/vårdtillfällen/år 

Deltagande i samtliga genomförda punktprevalensmätningar av vårdrelaterade 
infektioner 

100% 

Personalen har korrekt följsamhet till basala hygien- och klädrutiner ≥ 95/90% 

Deltagande i samtliga genomförda mätningar av följsamhet till klädregler 100% 

Genomförande av minst en egenkontroll för vårdhygienisk standard per 
verksamhet 

1ggr/år 

Andelen patienter med trycksår uppkomna på sjukhus av patienter i PPM delmål ≤ 6% 

Antal antibiotikaordinationer / 100 vårdtillfällen  

Antal ordinationer av cefotaxim och ciprofloxacin / 100 vårdtillfällen  
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Bilaga 1. Strålskyddsbokslut 2021 

Nedan sammanfattas Regionen Västerbottens strålskyddsbokslut för 2021 enligt SSMFS 
2018:5 3 kap. 13§. 

 

Det systematiska strålskyddsarbetet 

Region Västerbotten har tillstånd att bedriva medicinsk och odontologisk verksamhet med 
joniserande strålning. Tillstånd omfattar medicinsk röntgendiagnostik, delar av odontologisk 
röntgendiagnostik (panoramaröntgen och conebeam CT), nuklearmedicin, extern 
strålbehandling, inklusive buckyterapi, samt brachyterapi (SSMFS 2018:1). Till 
anmälningspliktig verksamhet i Region Västerbotten hör odontologisk röntgendiagnostik 
(intraoralt placerad bildmottagare), kabinettröntgenutrustning vid mammografi, medicinska 
solarier, samt strålkälla för blodbestrålning (SSMFS 2018:2). Dessutom finns tillstånd för 
produktion av positronstrålande radionuklider med cyklotron i syfte att tillverka 
radiofarmaka för positronemissionstomografi (PET). 

 

Regionens ledningssystem definierar ansvarsfördelning och samverkan mellan 
tillståndshavare, regionledning och direktörer, verksamhetschefer, innehavare av radiologisk 
ledningsfunktion (RLF), strålningsfysikalisk ledningsfunktion (SFL), samt 
strålskyddsexpertfunktion. Regionen arbetar kontinuerligt med att utforma 
ledningssystemet så att krav på strålsäkerhet tillgodoses samordnat med övriga krav på 
verksamheten (SSMFS 2018:1), vilket är en förutsättning för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). 

 

Regionen har tillsatt ett strålskyddsråd för att hantera strategiska frågor och medverka på 
operativ nivå i fråga om utveckling, uppföljning och förbättring av strålskyddet inom 
medicinsk och odontologisk röntgenverksamhet samt nuklearmedicin. Regionen har även en 
samordningsgrupp för strålterapi, vilken utgör ett expertorgan i frågor som rör extern 
strålbehandling, brachyterapi och buckyterapi. Strålskyddsrådet är regionens övergripande 
expertorgan i strålskyddsfrågor. Strålskyddsrådet ska övervaka att all bestrålning av 
patienter är berättigad och optimerad, liksom att strålskydd för personal och allmänhet 
följer lagstadgade krav. I strålskyddsrådet ingår följande roller: Hälso- och sjukvårdsdirektör, 
samordnare för strålsäkerhet i regionen (strålskyddsexpertfunktion), verksamhetschef för 
Bild- och funktionsmedicin respektive Cancercentrum, avdelningschef för Bild- och 
funktionsmedicin i Umeå, Skellefteå och Lycksele, avdelningschef för Strålningsfysik och 
radiologisk ledningsfunktion för Tandvård. Beroende på vilka frågor som behandlas i 
strålskyddsrådet adjungeras personer med lämplig kompetens. Radiologins forskningsråd 
som hanterar kliniska studier med joniserande strålning rapporterar till strålskyddsrådet. 
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Åtgärder som vidtagits för att upprätthålla och utveckla strålskyddet 

Det kontinuerliga arbetet med att upprätthålla och utveckla regionens ledningssystem utgör 
grunden för strålsäkerhet i regionen. Under året har Bild- och funktionsmedicin, 
Cancercentrum och Tandvård vidareutvecklat sina respektive delar av ledningssystemet.  

 

En extern revision av ledningssystemet för Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik 
har genomförts under året. Granskarna fann inga avvikelser, och sammanfattade revisionen 
med: ”God kvalitetsprestanda med positiva trender där utvecklingsmöjligheter har tagits till 
vara. Genom att ytterligare ta till vara möjligheterna i det systematiska ledningsarbetet kan 
man ytterligare utvecklas.”  

 

Pandemin har negativt påverkat produktionen av diagnostiska undersökningar vid Bild- och 
funktionsmedicin och Tandvård, och detsamma gäller behandlingar med radioterapi vid 
Cancercentrum. Under hösten 2021 flyttades Regionens ledningssystem till SharePoint och 
det möjliggör förbättringar av tillgänglighet och funktion ytterligare gällande ledningssystem 
för strålsäkerhet. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten har inte genomfört några inspektioner i regionen under året. 
Myndigheten har dock granskat och godkänt en ansökan från regionen om förnyat tillstånd 
för cyklotronverksamheten. Tandvården har bistått myndigheten i framtagande av en enkät 
för att inventera följsamhet till regelverk om berättigandebedömning inom allmäntandvård. 

 

Under året har 21 kliniska studier granskats och godkänts för genomförande av radiologins 
forskningsråd, där radiologer (radiologiska ledningsfunktioner) och sjukhusfysiker 
(strålningsfysikaliska ledningsfunktioner) bistår vid bedömning. 

 

Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik har kontinuerligt genomfört  

kvalitetssäkring av radiologisk utrustning, både i egen regi och i samarbete med regionens  

leverantörer. Inom Tandvård pågår ett projekt för att förbättra kvalitetssäkring av intraoral  

röntgenutrustning. I det kontinuerliga förbättringsarbetet har sjukhusfysiker samverkat med 
sjuksköterskor och läkare i regionen för att utveckla diagnostisk och terapeutisk verksamhet 
med joniserande strålning. Inom vissa verksamheter är det fortsatt en utmaning att 
bemanna läkare i förbättringsarbete. 

 

Med anledning av en avvikelse i samband med uppgradering av en datortomograf i Umeå 
2020 har ledningen för Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik initierat ett projekt 
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med leverantörsbedömningar. Uppdraget syftar till att hitta en arbetsform där avvikelser 
(och positiva omdömen) återkopplas på ett sådant sätt att de kan användas juridiskt, t.ex. 
för viten, omförhandling eller uppsägning av befintliga kontrakt. Arbetet som ska slutföras 
under 2022 genomförs i samarbete med enheten för inköp och upphandling. Till uppdraget 
hör även att utreda om bättre kommunikationsformer med berörda myndigheter kan 
åstadkommas. 

 

Regionen bedriver ett kontinuerligt arbete med undervisning inom strålsäkerhet för berörd 
personal. Sedan några år tillbaka tillhandahålls sådan undervisning huvudsakligen som e-
lärande via portalen Lärande region. Det återstår att koppla portalen till det 
personaladministrativa systemet i regionen för enklare uppföljning av fortbildning och 
kompetensbehov. 

 

Under 2021 har regionen upphandlat ny radiologisk utrustning: konventionell 
röntgenutrustning till hälsocentraler i Södra Lappland, utrustning för interventionell 
radiologi, interventionell neuroradiologi och intraoral röntgenutrustning. Inom Tandvård har 
installationer av intraoral röntgenutrustning påbörjats under året. Verksamheterna Tandvård 
och Centrum för medicinsk teknik har i samband med dessa installationer initierat ett 
kvalitetssäkringsprojekt som kommer att slutföras under 2022. Vid Cancercentrum har en ny 
terapiröntgenapparat installerats. Ett flertal installationer av medicinsk diagnostikutrustning 
har genomförts under året: en PET-CT vid avdelningen för nuklearmedicin (Umeå), C-bågar 
vid opererande enheter (Umeå), en lithotriptor (ESVL) vid urologi (Umeå), samt en 
mammografiutrustning i den mobila vagnen för undersökningar i regionen. Centrum för 
medicinsk teknik och strålningsfysik har deltagit i samtliga upphandlingar, installationer och 
kliniska utbildningar för att upprätthålla och utveckla strålsäkerheten i regionen. 

 

Regionen har under året deltagit i två nationella projekt med beröring till strålsäkerhet: (1) 
arbetsgrupp för nya riktlinjer för behandling av hyperthyreos, och (2) arbetsgrupp för 
kvalitetssäkring av radiologisk utrustning, där samtliga offentliga och de större privata 
vårdgivarna medverkar i samarbete med leverantörer. 

 

Resultat som uppnåtts i strålskyddsarbetet 

Under 2021 har regionen anmält fyra avvikelser till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det handlar 
om (1) två patienter som fick fel radiofarmaka vid nuklearmedicinska undersökningar, (2) 
bristfällig bildkvalitet på grund av undersökningsteknik vid en hälsocentral i Södra Lappland, 
(3) en felaktig remiss till Bild- och funktionsmedicin i Umeå som ledde till onödiga CT- 
undersökningar, och (4) en patient som behandlades med en felaktig dosplan, på grund av 
förväxling med en annan patient, vid strålbehandlingen i Umeå. Strålsäkerhetsmyndigheten 
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har utrett avvikelserna (1 - 3) och godkänt regionens åtgärder, utredning av avvikelse (4) 
pågår. 

 

Med anledning av en avvikelse i samband med uppgradering av en datortomograf i Umeå 
2020 har en riktad intern revision av ledningssystemet genomförts under 2021 där rutiner 
för kvalitetssäkring förtydligades. Säkerheten bedöms ha ökat som resultat av den interna 
revisionen. En slutsats från arbetet var att det inte är möjligt att åstadkomma 100% säkerhet 
innan utrustning går i klinisk drift efter servicearbete och uppgraderingar när regionens 
leverantörer av medicinteknisk utrustning inte tar sitt ansvar att kommunicera förändringar. 

 

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde regionen en omfattande riskanalys 
av strålbehandlingsprocessen under 2019. Arbetet, som har varit multidisciplinärt i 
samarbete med läkare och sjuksköterskor från Cancercentrum, resulterade i en rapport som 
innehåller flera förbättringsförslag. Sedan början av 2020 pågår ett kontinuerligt arbete med 
målsättningen att implementera och utveckla dessa förslag. Mycket av förbättringsarbetet 
sker inom de multidisciplinära diagnosgrupperna för strålbehandling samtidigt som det 
pågår särskilda aktiviteter riktade mot ett förbättrat remissförfarande (strålanmälan) samt 
att försöka minimera antalet omplaneringar i ett tidigt behandlingsskede. 
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