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Förord
Kommunal hälso- och sjukvård har en central roll för vårdens möjligheter att 
möta både nuvarande och framtida utmaningar. Samverkan mellan kommun 
och landsting är därför ett viktigt område. Det finns många goda exempel 
på väl fungerande vårdkedjor men också mycket som kan förbättras. Detta 
k räver insatser både av landstingen och kommunerna.

Trots att den svenska hälso- och vården håller hög kvalitet skadas  männi skor 
i vården varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Denna 
vägledning ger en övergripande bild av riskerna i och kring den kommunala 
hälso- och sjukvården. Den beskriver grundläggande metoder och arbetssätt 
för att göra vården säker samt innehåller flera hänvisningar till fördjupning. 

Kopplingen mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö är av stor vikt. Väg-
ledningen förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt. Det betyder att 
vara medveten om riskerna för vårdskador och att agera för att minska dem.

Vägledningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med kommunal 
hälso- och sjukvård. Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsa 
beskrivs inte. 

Texterna bygger på den handbok i grundläggande patientsäkerhetsarbete, 
som SKL publicerade 2011. Struktur och övergripande innehåll har i huvud-
sak behållits, med uppdatering av såväl sakuppgifter som tankegångar utifrån 
de senaste årens utveckling. De avsnitt som beskriver specifika riskområden 
och åtgärdspaket har kortats och försetts med uppdaterade hänvisningar till 
aktuella beskrivningar av verktyg och metoder som till exempel på SKL:s och 
Vårdhandbokens hemsida. 

Projektledare för revideringen har varit Lars Midbøe från SKL. Medverkade 
gjorde också en referensgrupp med följande personer: Kicki Malmsten, 
Senior alert, Cecilia Harley, Hylte kommun, Ulla Olsson, Riksföreningen för 
Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor, Annika Jonsson, Töreboda kommun, 
Annika Ahrnstedt och Monica Andersson, Tjänsteansvarig/Redaktörer för 
Vårdhandboken samt Einar Sjölund, Agneta Andersson, Susanne Lundqvist 
och Eva Estling, SKL.

Stockholm i september 2017

Hans Karlsson, 
Direktör för avdelningen vård och omsorg 

Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL 1KAPITEL 1
Säkrare hälso- och sjukvård 
Varje dag drabbas patienter av vårdskador. Det leder till ett 
onödigt lidande för patienten och den inblandade medarbetaren, 
men också till ett slöseri med samhällets resurser. Det är därför 
viktigt att tidigt upptäcka och påtala brister i patientsäkerhet 
inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhet

Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetsfråga. En 
person som har kontakt med kommunens representanter ska känna sig trygg 
och säker. Anställda ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar 
och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges.

Patientsäkerhet är ett vedertaget begrepp såväl i Sverige som internatio-
nellt och definieras i patientsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 
2011. Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskada. Med 
begreppet vårdskador avses de skador som hade kunnat undvikas genom 
adekvata åtgärder i kontakten med hälso- och sjukvården. Ofta är det brister 
i organisationen som är orsaken till att en individ skadas. Det kan till ex-
empel handla om brister i rutiner, teknik, kommunikation och information. 
Exempel på vanliga vårdskador är fallskador, undernäring, trycksår, läke-
medelsmisstag och vårdrelaterade infektioner.

Grunden till allt patientsäkerhetsarbete är att alla medarbetare har en god 
kännedom om organisationens och systemets brister samt risker. Genom ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete med avvikelsehantering och analys av 
risker, inträffade händelser samt tillbud kan områden med bristande säker-
het identifieras, åtgärdas och följas upp.
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Patientsäkerhet i ett historiskt perspektiv

Patientsäkerhet är ett område som uppmärksammats först de senaste decen-
nierna. År 1991 publicerade läkaren och professorn Lucian Leape en ameri-
kansk studie som visade att 3,7 procent av de patienter som var inlagda på 
sjukhus ådrog sig en vårdskada, varav två tredjedelar kunde ha undvikits.1 
Publikationen fick dock inte någon större uppmärksamhet utan först år 1999 
då amerikanska Institute of Medicine publicerade en rapport med titeln 
 To Err is Human ökade intresset för patientsäkerhet2. Författarna till rappor-
ten hade med hjälp av siffrorna i Lucian Leapes studie räknat fram att upp 
till 98 000 patienter per år avled i USA till följd av vårdskador. Rapporten på-
visade att skadorna inte orsakades av oaktsamma läkare och sjuksköterskor, 
utan brister i själva systemet och organisationen. I USA tog utvecklingen fart 
och två stora kampanjer genomfördes inom den amerikanska sjukvården för 
att minska antalet vårdskador och för att rädda liv.

I Sverige började patientsäkerhet få stor uppmärksamhet i början av 
2000-talet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) drev då bland annat ett 
arbete för att reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Projektet 
gick under namnet VRISS (Vård-Relaterade Infektioner Ska Stoppas). Den 
första nationella Patientsäkerhetskonferensen genomfördes år 2004. Den har 
sedan upprepats var artonde månad. Den nionde Patientsäkerhetskonferensen 
hölls tillsammans med Äldreriksdagen i september 2016. 

SKL introducerade 2007 den första nationella satsningen på patientsäker-
het med tydliga fokusområden och åtgärdsprogram (fallskador, trycksår, 
läkemedelsfel i vårdens övergångar och vårdrelaterade infektioner). Samma 
år påbörjades en patientsäkerhetsutredning som ledde fram till en ny patient-
säkerhetslag som trädde i kraft den 1 januari 2011 (Patientsäkerhetslagen SFS 
2010:659).

Not. 1. Leape L, et al. The nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard 
Medical Practice Study II. N Engl J Med 1991; 324(6): 377–84.

Not. 2. Institute of Medicine. To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: 
National Academies Press, 1999.

Viktiga begrepp

 > Patientsäkerhet: skydd mot vårdskada 
 > Vårdskada: skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 
 > Avvikelse: händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat 
 > Negativ händelse: händelse som medfört något oönskat
 > Tillbud: händelse som hade kunnat medföra något oönskat 
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Under 2011–2014 intensifierades den nationella patientsäkerhetssatsningen 
genom en överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad patient-
säkerhet. Syftet var att stärka ledning och styrning av patientsäkerhetsarbetet 
i landstingen genom prestationsbaserad ersättning. Överenskommel serna 
har avsett perioden 2011–2014 och omfattat sammanlagt 2,5 miljarder kronor.

Parallellt genomfördes 2010–2014 satsningen Bättre Liv för Sjuka Äldre 
med en ramöverenskommelse mellan SKL och regeringen om sammanhållen 
vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete3 trädde i kraft den 1 januari 2012. 
Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst 
samt verksamheter enligt LSS. Till föreskriften finns också en handbok, Led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.4 

Sveriges Kommuner och Landsting tog 2013 fram skriften Väg ledning – led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (beställningsnr. 5285). Skriften 
beskriver bland annat systematiskt förbättringsarbete, internt styrande do-
kument och ledningssystemets struktur. Vägledningen är generisk och kan 
med fördel användas även i utveckling av verksamhetens övriga lednings-
system som till exempel arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö samt i 
arbetet med att integrera dessa system, särskilt vad gäller rutiner för egen-
kontroll och förbättringar.5

Den nya patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 understryker patien-
tens rätt till information, självbestämmande, integritet och delaktighet och 
utgör därmed en viktig grund för patientsäkerheten.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Enligt patientsäkerhetslagen (3 kap. 10§) ska vårdgivaren senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, av vilken det framgår hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att 
öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den.

Not. 3. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38
Not. 4. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-53
Not. 5. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitets-

arbete.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete.html


Kapitel 1. Säkrare hälso- och sjukvård  

10 Patientsäkerhet. I kommunal hälso- och sjukvård

En förutsättning för systematiskt patientsäkerhetsarbete är att verksam-
hetens arbete har en formaliserad struktur. Det innebär att det finns tydliga 
mål och rutiner för riskanalyser samt egenkontroll. Det ska också finnas rutiner 
för att ta emot, sammanställa, utreda och analysera inkomna klagomål, syn-
punkter och rapporter. Resultaten kan användas för att identifiera risker och 
förbättringsområden. Det behöver även finnas arbetsformer för hur identi-
fierade förbättringsområden ska åtgärdas.

Läs mer:
 > Vägledning – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Best.nr. 5285

Strategiskt patientsäkerhetsarbete

Hälso- och sjukvård är ett ytterst komplext system, med mängder av människor, 
aktiviteter och utrustning som behöver samverka för att vården ska bli så säker 
och ändamålsenlig som möjligt. Patientsäkerhet berör därför alla inom  hälso- 
och sjukvård; patienter, närstående och alla de som på något sätt arbetar 
inom vården. 

Socialstyrelsen har i ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisatio-
ner, däribland SKL, tagit fram en webbplats, Samlat stöd för patientsäkerhet.

SKL har också tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett 
nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Ramverket finns 
beskrivet i en egen skrift och ska fungera som ett verktyg i arbetet med att öka 
patient säkerheten på alla organisatoriska nivåer.

Ramverket utgår ifrån tre viktiga perspektiv. Dessa är att hälso- och sjuk-
vården är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa 
förutsättningar för en säker vård. Det Nationella Ramverket ska:

 > Visa helhet och sammanhang.
 > Tydliggöra vad som behövs för att öka patientsäkerheten.
 > Stödja prioritering av det fortsatta arbetet.

Det är centralt att de olika ”nivåerna” har förståelse för sin roll och att 
patient säkerhetsarbetet byggs in i befintliga strukturer för uppföljning och 
utveckling.

Läs mer:
 > Nationellt ramverk för patientsäkerhet, Best.nr 5382
 > Samlat stöd för patientsäkerhet/Socialstyrelsen

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vagledning-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationellt-ramverk-for-patientsakerhet.html
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/
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Ansvar, ledning och styrning inom kommunal vård

Ansvaret för ett effektivt och preventivt patientsäkerhetsarbete vilar på vård-
givaren. Samtliga medarbetare har också en skyldighet att medverka i och 
bidra till att patientsäkerheten utvecklas och behålls.

Sedan Ädelreformen 1992 har kommunerna haft lagstadgat ansvar för vissa 
sjukvårdsinsatser inom särskilda boenden. Även ansvar för hemsjukvård har 
efter överenskommelse mellan landsting och kommun överförts till kom-
munen. Samtidigt lagfästes att kommunerna skulle ha en sjuksköterska med 
särskilt ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunal hälso- och 
sjukvård (MAS), och att sjukgymnaster eller arbetsterapeuter kunde ha dessa 
uppgifter inom delar som rör rehabilitering (MAR). 

Läs mer:
 > Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården/Socialstyrelsen 

MAS och MAR ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att:
 > Det finns rutiner när en patients tillstånd kräver kontakt med läkare eller 

annan hälso- och sjukvårdpersonal.
 > Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten 

för patienterna.

Patientfokuserad
(T. ex. Skapa förutsättningar för att 
tillvarata och sammanställa patienter samt 
närståendes erfarenheter och synpunkter 
i förbättringsarbeten)

Kunskapsbaserad
(T. ex. En systematisk uppföljning och
utvärdering av patientsäkerhetsarbetet)

Organiserad
(T. ex. Att utarbeta och kommunicera
övergripande mål, strategier och 
värderingar som stödjer ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete)

Patientfokuserad

Kunskaps
ba

se
ra

dO
rganiserad

figur 1. Nationellt ramverk för patientsäkerhet

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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 > Anmälan görs till den nämnd som ansvarar för ledningen av kommunens 
hälso- och sjukvård, om en patient i samband med vård eller behandling 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

 > Patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 
kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

 > Journaler förs i den omfattning som föreskivs i patientdatalagen 
(2008:355).

 > Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.
 > Rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar väl.

MAS ansvar beskrivs i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80, 4 kap. 6§).
Det är verksamhetschefen som har det samlade ansvaret för en verksamhet. 

Om MAS eller MAR är organisatoriskt placerade i verksamheten blir de på 
detta sätt underordnade verksamhetschefen. Verksamhetschefen kan dock 
inte ta ifrån MAS och MAR de uppgifter och det ansvar som de har enligt lagar 
och andra författningar.6

Tillsyn

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet både för den 
kommunala hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Tillsynen gäller 
såväl socialtjänsten som kommunernas hälso- och sjukvård, det vill säga äldre-
omsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning och individ- och 
familjeomsorg. Tillsynen syftar till att granska om vården och omsorgen följer 
gällande lagar så att varje individ får den insats som hen behöver samt att verk-
samheten därmed säkerställer en god kvalitet och hög säkerhet. Om Inspek-
tionen för Vård och Omsorg (IVO) identifierar brister kan den ställa krav på att 
kommunen vidtar åtgärder som undanröjer risker och missförhållanden.

Alla som arbetar med hälso- och sjukvård har ansvar för att bedriva och 
medverka i patientsäkerhetsarbetet. På vilket sätt detta ska ske regleras av 
olika lagar och föreskrifter.

Säkerhetskultur 

Patientsäkerhet är ett brett och komplext kunskapsområde. Det finns ofta 
flera olika orsaker till att patienter drabbas av vårdskador. Genom att syste-
m atiskt identifiera, analysera orsaker till avvikelser och vårdskador samt 
återföra resultaten till medarbetarna, ökar lärandet i organisationen och det 
riskförebyggande arbetet stärks.

Not. 6. Socialstyrelsen 2014: Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitets-
säkrande funktioner, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-12

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-12
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Orsaker till risker och vårdskador kan identifieras utifrån olika synsätt: in-
dividsyn respektive systemsyn. En individsyn innebär att orsaker söks hos 
enskilda personer, exempelvis att medarbetaren slarvat eller brustit i upp-
märksamhet.

En systemsyn utgår i stället från att negativa händelser uppstår på grund av 
brister i hälso- och sjukvårdssystemet. Det kan vara svagheter på alla nivåer 
i systemet. Med systemsyn identifieras orsaker som exempelvis svagheter 
i arbets miljö, bemanning, kompetens, organisation och rutiner. Tidigare var 
individ syn dominerande i hälso- och sjukvården men det har skett en för-
skjutning mot en ökad systemsyn. Det fråntar dock inte hälso- och sjukvårds-
personalen det individuella yrkesansvaret.

Ett sätt att åskådliggöra begreppet systemsyn är utifrån samspelet  mellan 
människor, teknik och organisation det så kallade MTO-perspektivet (Män-
niska-Teknik-Organisation, se figur 2).

Detta perspektiv tar sin utgångspunkt i att risker och avvikelser ofta upp-
står i samspelet mellan dessa tre faktorer. Perspektivet är grundläggande 
i metoderna för riskanalys och händelseanalys.

figur 2. MTO-perspektivet är grundläggande vid risk och händelseanalys

Människa

Samspel

OrganisationTeknik

Läs mer:
 > Handbok Riskanalys och händelseanalys, analysmetoder för att öka 

patientsäkerheten, ISBN 978-91-7585-237-9
 > Att mäta patientsäkerhetskulturer, ISBN 978-91-7164-901-0
 > Att mäta patientsäkerhetskultur – Tipsguide – Från mätning till åtgärder, 

ISBN 978-91-7164-713-9

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/att-mata-patientsakerhetskulturen-2.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/att-mata-patientsakerhetskultur-tipsguide-fran-matning-till-atgarder.html
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Patienter och närståendes medverkan

Patienten och hens närstående bör, om de vill, engageras och bli delaktiga 
i flera delar av patientsäkerhetsarbetet. Det är särskilt viktigt när vården 
bedrivs i patientens hem. Patientens självbestämmande och integritet måste 
alltid respekteras. Patientens delaktighet är nödvändig men betyder dock inte 
att ansvaret för patientens vård och behandling förändras. Att hitta optimala 
former för patientmedverkan är en uppgift för alla i vården, såväl för den som 
dagligen möter patienter och närstående, som för den som leder och planerar 
verksamheten.

Genom att engagera patienter och närstående kan man uppmärksamma 
dem på risker som finns med olika typer av vård och behandling.

Upplys om vilka riskerna är, hur de kan upptäckas och hur den enskilde kan 
agera när de upptäcks.

Patienter och närstående kan med fördel engageras i olika typer av risk-
analyser exempelvis inför kommande förändringar i lokaler, organisation eller 
bemanning. När avvikelser har inträffat och en patient har skadats eller varit 
nära att skadas är det viktigt att beakta patientens och/eller närståendes syn-
punkter och iakttagelser i händelseanalysen. Ofta har de funderat på vad som 
kunde ha gjorts annorlunda för att undvika att avvikelsen upprepas. Fördelen 
med att engagera personer utanför arbetsgruppen är att dessa inte är lika 
bundna till sina förslag på åtgärder som arbetsteamet kan vara. Ofta är deras 
förslag både kreativa, nytänkande och praktiska.
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Olika typer av nätverk, exempelvis brukarråd och intresseorganisationer, kan 
vara arenor för att diskutera risker eller inträffade avvikelser och där förslag 
till åtgärder kan dyka upp. 

Synpunkter från patienter och närstående är en källa till information som 
ska värdesättas och tas omhand. Ingen ska behöva känna sig rädd för att lämna 
sina åsikter. Det är sedan viktigt att den mottagande enheten hanterar in-
komna synpunkter som vilken avvikelse som helst, det vill säga med analys, 
åtgärd, återkoppling och uppföljning. Med en seriös hantering av synpunkter 
kommer automatiskt attityderna både till att lämna och att ta emot synpunkter 
bli mer positiva. Glöm inte att allas åsikter är viktiga. De patienter som inte 
kan förmedla sina åsikter på vanligt sätt på grund av exempelvis synfel eller 
talrubbningar, kan ändå ges möjlighet att lämna synpunkter exempelvis med 
stöd av olika hjälpmedel.

Flera landsting och kommuner erbjuder information med råd om hur med-
borgarna kan agera för att undvika missförstånd och bidra till att göra vården 
säkrare.

Nedan följer några exempel på hur patienter och närstående kan uppmuntras 
att medverka:

 > Fråga alltid om du har funderingar.
 > Delta gärna aktivt i alla beslut. Vård och omsorg ska ske i samråd med dig 

om du önskar.
 > Lär känna dina läkemedel. Ta reda på vad läkemedlet heter, vad det gör för 

nytta, hur länge och på vilket sätt du ska ta det. Fråga om biverkningar och 
om något annat läkemedel, naturläkemedel, mat eller dryck kan påverka 
medicineringen negativt.

 > Berätta för personalen om dina vanor, till exempel matvanor, rökning, 
alkohol och motion. Berätta ärligt om du är överkänslig mot något eller 
om du äter speciell kost.

 > Säg till om du känner smärta eller obehag.

Läs mer:
 > Vad du kan göra själv – för att minska risker i vården, Best.nr 5232

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vad-du-kan-gora-sjalv-for-att-minska-risker-i-varden.html
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KAPITEL 2
Riskområden 

Vanliga vårdskador

Problemet med bristande patientsäkerhet är stort både i Sverige och interna-
tionellt. Ett flertal internationella studier visar att antalet  patienter som drab-
bas av en vårdskada är omfattande. Studierna är dock gjorda inom den slutna 
hälso- och sjukvården och det finns få studier inom primär vården, och inom 
den kommunala hälso- och sjukvården. I sluten vård drabbas patienter av en 
eller flera vårdskador vid cirka 7,5 procent av vårdtill fällena enligt rapporten 
Skador i vården – Markörbaserad  journalgranskning januari 2013–juni 2016. 
Det innebär att cirka 100 000 patienter årligen drabbas av en vårdskada, d.v.s. 
en undvikbar skada. Det medför  mycket onödigt lidande och höga kostnader för 
hälso- och sjukvården. Direkta obs ervationsstudier (punktprevalensmätningar) 
av trycksår och vård relaterade infektioner (VRI) visar att drygt 13 procent av 
patient erna en given dag har ett eller flera trycksår och att omkring 9 procent 
har en vård relaterad infektion. På kommunernas särskilda boenden visar mot-
svarande trycksårsmätningar att drygt 8 procent har ett eller flera trycksår7 

och att 2,2 procent har en VRI8. Enligt tidiga resultat från en ny studie inom 
markörbaserad journalgranskning som gjorts inom kommunal hälso- och 
sjukvård 2016, drabbades cirka en tredjedel av de granskade patienterna av 
en vårdskada någon gång under de 90 dagar som granskades. Fallskador och 
läke medelsproblem utgör de vanligaste typerna av skador.9

Not. 7. Senior Alert.
Not. 8. Folkhälsomyndighetens HALT-mätning.
Not. 9. http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/var-tredje-skadas-i-hemsjukvarden-27485

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/var-tredje-skadas-i-hemsjukvarden-27485
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Vanliga risker

Inom kommunal hälso- och sjukvård går det att identifiera riskområden 
där negativa händelser är mer eller mindre vanliga. Socialstyrelsens interna 
g enomgång av kommunrelaterade Lex Maria-anmälningar 2009 visade att 
läkemedel, fall samt fördröjd vård och behandling var de mest riskfyllda områ-
dena. Andra riskområden var nutrition, delegering, omvårdnad, bemötande, 
kommunikation, information, infektioner och smittspridning samt medicin-
tekniska produkter.

Oftast finns risker inbyggda i ett system eller i en organisation genom 
exempelvis bristfälliga rutiner, bristande kompetens och felaktig teknik. Men 
risker kan också uppkomma i samband med förändring eller införande av nya 
organisationsformer, tekniker och rutiner. 

Ett exempel på det är föreskriften om Bedömningen av om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, som utkom 2009 (SOSFS 2009:6). 
Det finns fortfarande oklarheter mellan de olika huvudmännen (landsting 
och kommun) om vad som betraktas som egenvård och hur den enskilde in-
dividen bedöms ha förmåga till egenvård. Detta har lett till avvikelser både 
i form av att ett för stort egenvårdsansvar har lagts på den enskilde individen 
och att ansvar fråntagits trots förmåga.

Nedan följer ett antal riskområden och hänvisningar till fördjupning.

Åtgärdspaket och kunskapsunderlag

För att stödja hälso- och sjukvården har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram 
nio åtgärdspaket. Det är kunskapsunderlag som beskriver åtgärder inom olika riskom-
råden för att förebygga och behandla vårdskador. Åtgärdspaketen kan laddas ner från 
SKL:s webbutik eller beställas som tryckta skrifter.

Vårdhandboken ger mer detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive 
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Vårdhandboken.se innehåller cirka 
115 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan 
med författare och faktagranskare från hela landet. Vårdhandboken vänder sig i första 
hand till dem som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. Den kan använ-
das på sjukhus, i primär- och hemsjukvård samt även inom äldreomsorg och tandvård. 
Vårdhandboken kan också användas vid studier och vissa texter kan användas när vård 
utförs av närstående.

Socialstyrelsens webbplats Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? 
ger svar på ett antal vanliga frågor om vilka arbetsuppgifter som är särskilt reglerade 
enligt lag och vilka uppgifter vårdgivaren själv kan fördela efter personalens kompetens.

Samlat stöd för patientsäkerhet är ytterligare en webbplats som Socialstyrelsen 
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt tio andra myndigheter och 
organisationer tagit fram som ett stöd i arbetet att förebygga vårdskador.

http://www.vardhandboken.se/
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Kommunikation och information

Hälso- och sjukvård bygger på kunskap och erfarenhet. I mötet med patien-
ten behövs det både yrkeskunskap baserad på vetenskap och egen erfarenhet 
– samt kunskap om den unika patienten. Att lyssna uppmärksamt, med alla 
sinnen öppna, till det patienten och närstående förmedlar är grunden till säker, 
trygg och god vård.

Säker vård förutsätter också att all information överförs på ett effektivt och 
korrekt sätt. En av de vanligaste orsakerna till avvikelser i vården är brister 
i kommunikation och informationsöverföring. Det gäller även vid muntliga 
överrapporteringar, då det är av största vikt att mottagaren uppfattar budskapet 
korrekt så att inga missförstånd leder till avvikelser. 

För att minimera risken för missuppfattningar finns det en enkel struktur 
för kommunikation, som ligger till grund för verktyget SBAR, där bokstäverna 
står för:

 > Situation
 > Bakgrund
 > Aktuellt tillstånd
 > Rekommendation

Läs mer:
 > SKL/Hälsa, sjukvård/Patientsäkerhet/SBAR– för kommunikation

Fall

Ett stort riskområde inom kommunal hälso- och sjukvård är fallskador. När 
äldre faller blir konsekvenserna ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering 
innan personen är helt återställd. Vissa blir aldrig helt återställda. Fallskador 
är därför ett säkerhetsproblem som bör tas på största allvar. Alla fall som in-
träffar ska rapporteras som en avvikelse eller fallrapport samt analyseras för 
att identifiera ett eventuellt fallmönster. Om det finns en fall- eller avvikelse-
rapport ska fallet även dokumenteras i den enskilde individens journal.

En initial fallriskvärdering ska göras på patienter över 65 år och andra vuxna 
som har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. Om det finns en för-
höjd fallrisk ska ett antal obligatoriska åtgärder sättas in i förebyggande syfte. 
Det är bland annat en fallriskutredning och planering av åtgärder.

Läs mer:
 > Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga, ISBN 978-91-7164-628-6
 > Vårdhandboken/Översikt Fallprevention

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/fall-och-fallskador-atgarder-for-att-forebygga.html
http://www.vardhandboken.se/Texter/Fallprevention/Oversikt/
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Infektioner, smittspridning och vårdhygien

Vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning är ett växande riskområde 
såväl på sjukhus som inom primärvården samt den kommunala hälso- och 
sjukvården. Det är väl känt att vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste 
orsakerna till vårdskador inom slutenvården. 

Med vårdrelaterade infektioner (VRI) menas varje infektionstillstånd som 
drabbar en individ till följd av vård, undersökning eller behandling, oavsett 
om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör 
från patienten själv och oavsett om infektionstillståndet uppstår under eller 
efter ett vårdtillfälle.

Vårdrelaterade infektioner kan även drabba personal som i sin tur kan sprida 
dem vidare. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot smittspridning 
är god följsamhet till hygienrutiner och klädregler.

Läs mer: 
 > SKL/Hälsa, sjukvård/Patientsäkerhet/Mätning av skador i vården
 > Vårdrelaterade infektioner – Framgångsfaktorer som förebygger,  

ISBN 978-91-7585-109-9
 > Urinvägsinfektioner – Åtgärder för att förebygga, 

ISBN 978-91-7164-634-7
 > Vårdhandboken/Texter inom hygien, infektioner, smittspridning,  

blåsövervakning, kateterisering m.m. 

Läkemedelsrelaterade problem

Felaktig läkemedelsanvändning är en vanlig anledning till att patienter skadas i 
vården. En korrekt läkemedelsanvändning förutsätter att patienten är väl in-
förstådd i syftet med behandlingen och tar sina läkemedel enligt ordination.

Läkemedelshantering avser ordination, iordningställande, administrering, 
rekvisition och förvaring av läkemedel. Rutiner och ansvarsfördelning ska finnas 
dokumenterade i en lokal instruktion.

 Den patientansvariga sjuksköterskan ansvarar sedan för att lokala rutiner 
upprättas och följs, till exempel att läkemedel hålls inlåsta på avsedd plats. 
I kommunen är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) som är 
ytterst ansvarig för att fastställa ändamålsenliga rutiner och fördela ansvaret 
för läkemedelshanteringen. MAS ska fortlöpande följa upp läkemedels han-
teringen och på så sätt säkerställa att rutiner och ansvarsfördelning fungerar 
så att säkerheten är hög.

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden.4629.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-infektioner-framgangsfaktorer-som-forebygger.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-infektioner-framgangsfaktorer-som-forebygger.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-urinvagsinfektioner-atgarder-for-att-forebygga.html
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning
http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning
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Några av de vanligaste orsakerna till läkemedelsrelaterade problem är att dosen 
glöms bort, ges på fel tid, eller att läkemedel förväxlas.

Dessa avvikelser kan medföra allvarliga konsekvenser för den drabbade, 
och åtgärder bör vidtas för att minska risker för avvikelse. Inom den kommunala 
hälso- och sjukvården finns dessutom ett delegationsförfarande som kan inne-
bära risker. På Socialstyrelsens webbplats, Vem får göra vad i hälso- och sjuk-
vården och tandvården, tydliggörs reglerna utifrån olika arbetsuppgifter.

Viss hantering av dos-dispenserade läkemedel är ytterligare ett område som 
kan innebära risker. Exempel på avvikelser vid hantering av dos-dispensering 
är att läkemedel som inte går att dispensera, dvs. ska ges utanför dos-rullen, 
kan bli bortglömt eller ges i felaktig dos.

Läs mer:
 > Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården/Socialstyrelsen

Läkemedelsfel i vårdens övergångar 
Läkemedelsavstämning är en process i flera steg med flera aktörer inblandade. 
Avsikten är att nå en så hög överensstämmelse som möjligt mellan patien-
tens behov, ordination och användning av läkemedel. Resultatet ska vara en 
läkemedels lista som alltid är aktuell och som samtliga parter kan känna sig 
trygga med.

SKL har tagit fram ett åtgärdspaket för att förebygga läkemedelsfel i vår-
dens övergångar. Där framgår att en läkemedelsavstämning bör göras när en 
individ byter vårdgivare. Det är viktigt att säkra informationsöverföringen 
genom en läkemedelsavstämning vid såväl inskrivning som utskrivning från 
sjukhus. Det finns även ett kunskapsunderlag om läkemedelsrelaterade pro-
blem och hur de kan förebyggas. 

Läs mer:
 > SKL/Hälsa, Sjukvård/Patientsäkerhet/Riskområden, åtgärdspaket
 > Läkemedelsfel i vårdens övergångar: Åtgärder för att förebygga,  

ISBN 978-91-7164-630-9
 > Läkemedelsrelaterade problem: Åtgärder för att förebygga,  

ISBN 978-91-7164-629-3

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel.742.html
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel.742.html
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel.742.html
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel.742.html
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden/lakemedel.742.html
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Trycksår 

Ett trycksår är en lokal skada i hud eller underliggande vävnad, orsakad av 
tryck, skjuv eller en kombination av dessa. Skjuv är en förskjutning av vävnads-
lagren i förhållande till varandra. Trycksår går att undvika. De orsakar fysiskt 
lidande och ett ökat behandlingsbehov. Trycksår ska därför ses som en vård-
skada och alltid registreras som en avvikelse. 

Risken för trycksår ökar om personen har svårt att själv ändra läge i sittande 
eller liggande ställning. Försämrad näringsstatus och andra tillstånd kan också 
innebära en ökad risk för trycksår. Trycksår kan även uppstå till följd av fel-
aktig förflyttningsteknik och felaktigt använda förflyttningshjälpmedel. 
Smärtstillande medel eller sömnmedel som ger en förändrad vakenhetsgrad 
kan innebära att individen inte reagerar i tid på ökat tryck från någon kroppsdel. 

De flesta trycksår kan förebyggas om individer med ökad risk identifieras 
tidigt så att förebyggande omvårdnadsåtgärder kan sättas in. Därför bör en 
riskbedömning göras på samtliga patienter som är 70 år eller äldre, på de som 
är sängliggande, rullstolsburna eller sittande stora delar av dagen. Vid risk-
bedömningen kan flera olika typer av riskbedömningsinstrument användas. 
Det vanligaste är den s.k. Nortonskalan, som även används i Senior alert och 
vid SKL:s nationella mätningar. En annan viktig åtgärd är att regelbundet 
inspektera huden och ta reda på hur individens olika tryckpunkter (exempel-
vis benutskott) utsätts för tryck, skjuv och friktion vid sittande och liggande 
ställning. Eventuellt kan förebyggande åtgärder som t.ex. tryckavlastande 
madrass, hälavlastning och planerad lägesändring behöva sättas in.

För att lyckas krävs vårdteamets samlade kompetens och där det är möjligt 
patienten och dennes närståendes medverkan.

Sårsmart är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Den täcker sju 
typer av sår, med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. 
Utbildningen är framtagen av Strama Stockholm i samarbete med kvalitets-
registret RiksSår och med stöd från SKL.

Läs mer:
 > Trycksår – Åtgärder för att förebygga, ISBN 978-91-7164-633-0
 > Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga, Best.nr. 5400
 > SKL/Hälsa, Sjukvård/Patientsäkerhet/Mätningar av skador i vården
 > Vårdhandboken/Översikt Trycksår
 > Sårsmart webbutbildning – www.sarsmart.se

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/trycksar-atgarder-for-att-forebygga.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/trycksar-atgarder-for-att-forebygga.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/trycksar.html
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.html
http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Oversikt/
http://www.sarsmart.se/
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Undernäring

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och åter-
vinna hälsa. Sjukdom och medicinsk behandling kan försvåra eller omöjlig-
göra för den enskilde att täcka sitt näringsbehov utan hjälp, samtidigt som 
sjukdomen i sig kan förändra behoven. Sociala, psykologiska och kulturella 
faktorer påverkar också förutsättningarna för ett optimalt energi- och närings-
intag. Mat, måltid och ätande rymmer dessutom många andra dimensioner.

Risk för undernäring är ett tillstånd som förekommer hos ungefär var tredje 
patient på sjukhus eller boende inom äldreomsorg i Sverige. Det är ett till-
stånd där kostintaget under en längre tid är lägre än behovet av närings-
ämnen. Ett bristfälligt näringstillstånd leder bland annat till nedsatt funk-
tionsförmåga, långsammare rehabilitering, försämrad sårläkningsprocess, 
muskelsvaghet och ökad risk för infektioner. Undernäring kan öka risken för 
trycksår, höftfrakturer och depression.

Det är oftast lättare att förebygga än att behandla och därför rekommenderas 
att införa rutiner för att identifiera vilka individer som befinner sig inom risk-
zonen att utveckla undernäring. Åtgärder ska snabbt sättas in för dem som 
uppvisar tecken på att vara undernärda. Ett utvecklat samarbete mellan vård 
och omsorgen samt patienten, eller i vissa fall tillsammans med de närstå-
ende, är av stor betydelse.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har tillsammans reviderat rådande 
r ekommendationer kring måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg.

Läs mer:
 > Undernäring: Åtgärder för att förebygga, ISBN 978-91-7164-631-6
 > Vårdhandboken/Översikt Nutrition
 > Livsmedelsverket/Måltider i äldreomsorgen
 > Livsmedelsverket/Rekommendationerna grundat på den senaste 

u pplagan av Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/undernaring-atgarder-for-att-forebygga.html
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Oversikt/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/sjukhus/slv_naringsrek_vard_omsorg_20170220.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/sjukhus/slv_naringsrek_vard_omsorg_20170220.pdf
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Munhälsa

Munnen har en betydande roll både medicinskt, socialt och psykologiskt. 
En frisk och fräsch mun betyder mycket för välbefinnande och livskvalitet. 
Förmågan att kunna tugga, svälja och uppleva smak är viktig för välmåendet. 
Välskötta tänder tillhör idag den sociala normen och en frisk munhåla utgör 
basen för en god nutrition.

Munnens hälsa påverkar allmänhälsan. Samtidigt kan en nedsatt allmän-
hälsa och vissa typer av mediciner eller behandlingar påverka munnens hälsa 
negativ. 

I Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård uppmärksammas munhälsa 
som ett viktigt område. Sjukdomen ökar risken för inflammation i tandkött 
och omgivande vävnader.

Studier har visat att bakterier i munhålan kan sprida sig till andra organ 
och leda till flera sjukdomar, som t.ex. lunginflammation.

Läs mer:
 > Munhälsa: Åtgärdspaket för att förebygga, ISBN 978-91-7585-140-2
 > Vårdhandboken/Översikt Munhälsa
 > Tandläkarförbundet/Munnen är allas ansvar! – Handlingsprogram för 

sköra äldres munhälsa

Fördröjd, utebliven eller felaktigt utförd vård och behandling

Fördröjd eller utebliven undersökning, behandling eller vård är ytterligare ett 
riskområde inom vården. Hur omfattande denna risk är finns inga direkta mät-
ningar på. Det kan finnas många orsaker till det, till exempel brister i kom-
munikation och dokumentation. 

Genom att upprätta vårdplaner där det tydligt framgår aktuella omvårdnads-
behov, riktlinjer och vad som ska göras om individen blir plötsligt försämrad, 
till exempel lämplig akut läkemedelsbehandling, kan man förebygga fördröjda 
insatser. Vårdplanerna ska var lättillgängliga och ska också uppdateras regel-
bundet. 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/munhalsa-atgarder-for-att-forebygga-ohalsa-i-munnen.html
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Oversikt/
https://tandlakarforbundet.se/app/uploads/2017/01/handlingsprogram-skora-aldre-fin-1.pdf
https://tandlakarforbundet.se/app/uploads/2017/01/handlingsprogram-skora-aldre-fin-1.pdf
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Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är ett annat riskområde inom vården och omsor-
gen. Hur omfattande denna risk är finns det dock inga direkta mätningar på. 
Vanliga medicintekniska produkter är olika typer av överflyttningshjälp-
medel, rullatorer, rullstolar, tryckavlastande dynor och madrasser, person-
liftar och duschstolar. En del av dessa förskrivs till enskilda individer. Andra 
utgör grundutrustning och arbetstekniska hjälpmedel, som kan användas av 
flera individer inom särskilda boendeformer. En förutsättning för god och 
s äker vård är att alla dessa produkter används på de sätt de är avsedda för. 
E xempel på avvikelser är felaktig hantering av produkterna, bristande under-
håll eller uppföljning och produktfel.

Läs mer:
 > SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicin-

tekniska produkter i hälso- och sjukvården10

Not. 10. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
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KAPITEL 3
Verktyg och metoder för  
rapportering och dokumentation
Omhändertagande vid allvarlig händelse

När det har inträffat en händelse som har eller kunde ha skadat en patient så 
är det av största vikt att de som varit inblandade tas omhand. Oavsett om det 
är en patient som har drabbats eller en medarbetare som varit inblandad ska 
organisationen ha en handlingsplan som beskriver hur ett adekvat omhänder-
tagande ska hanteras. Huvudansvaret för omhändertagandet ligger hos verk-
samhetschefen eller motsvarande.

Patient och närstående 
En patient som har skadats eller har varit nära att skadas har rätt till ett bra 
omhändertagande. I första hand gäller det att ta hand om eventuella fysiska 
och psykiska konsekvenser av händelsen. Patienten och/eller dennes närstå-
ende ska informeras om vad som hänt, få en ursäkt, och information om vad 
som kommer att ske härnäst. Det är viktigt att efter samtalet ställa kontroll-
frågor för att säkerställa att de tagit till sig och förstått informationen. Om det 
behövs ska  kurator eller anhörigstöd erbjudas. Om en Lex Maria-anmälan är 
aktuell ska information ges om det också. 
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Stöd till medarbetare 
Att vara direkt eller indirekt inblandad i en händelse där en patient har ska-
dats eller kunnat skadas är obehagligt och traumatiskt. Ingen vill avsiktligt 
skada en annan människa. Medarbetaren kan må dåligt och behöva stöd. Vid 
mycket allvarliga händelser är det viktigt att hela  teamet får möjlighet att 
samlas och diskutera det inträffade. Medarbetaren behöver få tid att förklara 
vad som har hänt, men även att få uttrycka hur han eller hon känner sig och 
få information om hur den fortsatta processen ser ut, både för patienten 
och medarbetaren själv. Om händelsen leder till en Lex Maria anmälan är 
det särskilt viktigt att den fortsatta processen beskrivs noggrant för den in-
blandade, inte minst med tanke på eventuell massmedial uppmärksamhet. 
En medarbetare ska också kunna erbjudas stöd utanför den egna organisa-
tionen till exempel via företagshälsovården.  De inblandade ska komma ige-
nom perio den med bibehållen självtillit och yrkesidentitet. För att det ska 
ske måste arbets ledning och arbetsplats präglas av öppenhet, förståelse och 
empati. 

Avvikelserapportering och händelseanalys

Vårdgivaren har enligt patientsäkerhetslagen en skyldighet att utreda  händelser 
i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
Utredningen ska dokumenteras i en omfattning som är anpassad efter hän-
delsens karaktär. Utredningen ska bland annat innehålla en analys, bedömning 
av händelsen och information om planerade åtgärder. Avvikelser som hade 
kunnat leda till en allvarlig vårdskada ska anmälas till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). För närmare beskrivning av hur en anmälan ska göras och 
vad en utredning i samband med negativ händelse ska innehåll, se IVO respek-
tive Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40-1).

Rapportering av händelser 
En av hörnpelarna i arbetet med att förbättra verksamhetens kvalitet och 
säkerhet är att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, och åtgärda av-
vikelser och risker samt återföra resultat till medarbetare. Med en fungerande 
avvikelse- och riskhantering ökar hela organisationens säkerhetsmedvetande 
och lärande genom att verksamhetens risker fortlöpande följs upp och före-
byggande åtgärder sätts in. En avvikelserapport kan hanteras i det lokala 
avvikelsehanteringssystemet men ska också ligga till grund för en Lex Maria 
anmälan om händelsen resulterat i, eller hade kunnat resultera i, en allvarlig 
vårdskada. Rapporteringen syftar aldrig till att leta efter syndabockar, utan till 
att förbättra verksamheten och kvaliteten för varje patient. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-24
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Avvikelsehantering 
En avvikelse är en händelse som medförde eller hade kunnat medföra något 
oönskat som t.ex. en vårdskada. Det kan exempelvis vara avsteg från hygien-
regler, att läkemedel inte har givits på rätt tidpunkt eller rätt person eller att 
omvårdnaden har brustit så att trycksår har kunnat uppstå. 

I varje verksamhet förekommer risker, det vill säga förhållanden som kan 
leda till att en avvikelse inträffar. Avvikelser delas in i negativa händelser och 
tillbud. Negativa händelser leder till en konsekvens. Ett tillbud är en avvikelse 
som inte får någon konsekvens. En risk å andra sidan kan exempelvis vara 
lokaler som inte möjliggör tillräcklig tillsyn av enskilda patienter, otillräcklig 
utbildning, otillräcklig kompetens eller otydliga rutiner. En avvikelse eller 
risk ska alltid rapporteras av den som varit inblandad i händelsen eller som 
har upptäckt att avvikelsen har inträffat. 

Avvikelser kan ibland vara svåra att upptäcka eftersom de som utsätts för 
dem inte alltid har förmåga, mod eller ork att berätta vad som har inträffat. 
Det kan finnas många orsaker till det.

För att våga rapportera är det viktigt att alla medarbetare känner sig trygga 
med avvikelsehanteringen och dess syfte. De ska utan tvekan rapportera hän-
delser som berör deras egna eller kollegernas agerande i förhållande till en 
patient. 
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Råd till dig som ska rapportera en avvikelse 
 > Om du är med om en händelse, skriv direkt ner några korta stödord 

och notera tidpunkter. När du sedan skriver avvikelserapporten kan du 
använda anteckningarna som underlag. 

 > Fokusera på att beskriva vad som hände och spekulera inte i om någon 
gjorde fel. Om ni är flera som har varit med om en händelse kan ni skriva 
en avvikelserapport tillsammans. 

 > Beskriv händelsen så detaljerat som möjligt. Ju mer detaljerad din be-
skrivning är desto mer underlättar du analysen av avvikelsen. Ange gärna 
eventuella orsaker till händelsen. Om du har några förslag på vad som kan 
göras för att den inte ska inträffa igen så beskriv även det. 

 > Om det har inträffat något allvarligt, ta då efter det akuta omhänder-
tagandet snabbt personlig kontakt med din närmaste chef och beskriv 
händelsen. 

 > Du har rätt att få återkoppling på din rapporterade avvikelse. Fråga din 
chef vad som hände om du inte har fått återkoppling inom rimlig tid.

Läs mer:
 > Vårdhandboken/Översikt Avvikelsehantering
 > HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
 > HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om 

anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (Lex Maria)

http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Avvikelse--och-riskhantering/Oversikt/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20631/2017-5-24.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20631/2017-5-24.pdf
http://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41-webb2.pdf
http://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41-webb2.pdf
http://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41-webb2.pdf
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Enskild anmälan 
Om en privatperson vill anmäla synpunkter på vården ska de i första hand 
vända sig direkt till personalen på den enhet som frågan gäller. Ibland kan det 
vara mer lämpligt att gå direkt till verksamhetschefen eller medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS). Privatpersoner kan också vända sig till Patientnämnden 
eller lämna tips till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har dock en 
begränsad utredningsskyldighet i klagomålsärenden. 

Riskanalys och händelseanalys

För att systematiskt analysera avvikelser och iakttagna risker krävs struk-
turerade metoder. I detta avsnitt ges en kort, övergripande beskrivning av 
metoderna för analys av risker och allvarliga avvikelser. Båda metoderna 
beskrivs detaljerat i en särskild handbok.

Läs mer:
 > Riskanalys och händelseanalys – Analysmetoder för att öka patientsäker-

heten, ISBN 978-91-7585-237-9

Riskanalys 
Riskanalys används för att identifiera risker i en verksamhet. Till skillnad från 
händelseanalys som gäller redan inträffade avvikelser används  riskanalys 
proaktivt, det vill säga innan något har inträffat. Att göra en riskanalys stärker 
medarbetarnas och organisationens riskmedvetande, det vill säga att tänka 
efter före. En riskanalys behöver inte vara omfattande utan kan göras på mindre 
arbetsmoment och processer. Det kan vara en fördel att göra flera mindre 
analyser inom ett område än att göra en stor. 

En riskanalys görs av ett analysteam. Antalet medlemmar i teamet kan 
variera men de bör representera ett urval av de kunskaps- och ansvarsområden 
som berörs av analysen. Normalt består ett analysteam av 3–8 deltagare. För få 
deltagare kan innebära att riskerna inte blir belysta från alla håll och för många 
deltagare kan medföra att tiden inte räcker till eller att alla inte kommer till tals. 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
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Händelseanalys
När en patient skadas allvarligt eller riskerar att skadas är det viktigt att gå 
igenom och analysera vad som har hänt. Med hjälp av en händelseanalys går 
det att på ett överskådligt och tydligt sätt förstå vad som har hänt och vilka 
olika orsaker som ligger bakom händelsen. I en händelseanalys identifierar 
ett analysteam på 3–5 personer vilka de mest effektiva åtgärderna är för att 
undanröja de bakomliggande orsakerna, så att liknande händelser inte inträffar 
igen. Analysteamet kan exempelvis vara en avvikelsegrupp, om det finns en 
sådan vid enheten. 

Syftet med en händelseanalys är att identifiera vilka brister och systemfel 
i organisationen som gjort att händelsen kunnat inträffa, t. ex. inom kommu-
nikation, samarbete, rutiner eller utrustning. Händelseanalysen ska starta så 
fort som möjligt, helst inom två eller högst fyra veckor efter det att händelsen 
har inträffat, eftersom minnet blir sämre ju längre tiden går. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha består utav två delar, 
en operativ del där data matas in och skador inom vården analyseras. Den 
andra delen består utav en kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av av-
slutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. Alla landsting, 
regioner och kommuner kan ansöka om användarkonto i Nitha.

Läs mer:
 > INERA/Nitha

https://www.inera.se/tjanster/handelseanalys-nitha/
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Vårddokumentation

Vårddokumentationen spelar en central roll både i det löpande vårdarbetet 
kring patienten och för uppföljning och kvalitetsutveckling.  Legitimerad 
vårdpersonal såsom till exempel sjuksköterskor, arbets terapeuter, sjuk-
gymnaster och läkare, har en lagstadgad skyldighet att dokumentera enligt 
patientdatalagen. Andra yrkesgrupper, som undersköterskor och personliga 
assistenter, kan också dokumentera även om de inte har en lagstadgad skyl-
dighet. Tillgång och behörighet till journaldokumentation, såväl inom en 
vårdorganisation som över organisatoriska gränser är strikt reglerad för att 
värna patienters personliga integritet. Samtidigt är informationsutbyte nöd-
vändigt för att ge en säker och effektiv vård. Informationsutbyte över vård-
givargränser, mellan till exempel landsting och kommun, regleras i patient-
datalagen och dess bestämmelser om sammanhållen journalföring samt i 
Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd som trädde i kraft den 
1 mars 2017, HSLF-FS 2016:40. ”Sammanhållen journalföring innebär att 
vårdgivare under vissa förutsättningar kan få direktåtkomst till varandras 
elektroniska journalhandlingar och andra personuppgifter som behandlas 
för ändamål som rör vårddokumentation.” 11

Vårddokumentation används för att beskriva bedömningar och beslut, 
planerade åtgärder och för att beskriva patientens hälsotillstånd över tid. 
Dokumentationen får också allt större betydelse för patientens egen delak-
tighet och medverkan genom att journalinformation görs direkt tillgänglig 
för patienten via e-tjänster som 1177 Vårdguidens Journal. Vårdpersonal kan 
få direktåtkomst till vårddokumentation från andra vårdgivare genom t.ex. 
Nationell Patientöversikt (NPÖ).

För uppföljning, samt för kvalitets- och verksamhetsutveckling är vård-
dokumentationen en viktig källa, både inom den egna verksamheten och för 
olika nationella register samt forskning. Olika former av journalgranskning 
spelar stor roll för att följa upp patientsäkerheten och upptäcka skador i vården. 

Hur dokumentationen görs är i stor utsträckning upp till varje vårdgivare 
att bestämma. En enhetlig, strukturerad och standardiserad dokumentation 
under lättar dock utbytet mellan olika användare, såväl inom en vårdorganisa-
tion som mellan olika vårdgivare. Socialstyrelsen förvaltar och vidareutveck-
lar den nationella informationsstruktur (NI) som skapar förutsättningar för 
ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 

Not. 11. HSLFFS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2016-40
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Den beskriver vård- och omsorgsprocessen på en övergripande nivå och den 
information som ska hanteras i processen, samt olika delar i det nationella 
fackspråket såsom; hälsorelaterade klassifikationer, Socialstyrelsens term-
bank och det internationella begreppssystemet Snomed CT.12

Var och en som dokumenterar har ansvar att dokument ationen speglar det 
som är viktigt och centralt i mötet mellan patient och vårdare. Fördefinierade 
uttryck, till exempel från klassifikationer och kodverk, har sin plats i vård-
dokumentationen, liksom personligt formulerade uttryck som speglar den 
unika individens upplevelse och uppfattning. En bra vård dokumentation 
kräver kunskap, erfarenhet och återkommande reflektion.

Läs mer:
 > Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre, Florin,  

Graaf, Sjöberg. Liber 2017, ISBN 978-91-47-10664-6

Not. 12. http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa
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Vårdplan/SIP (Samordnad Individuell Plan)
Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och 
SoL (2 kap. 7 §). Planen ska upprättas tillsammans med den person som har 
behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna 
behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet 
med planen är att säkerställa samordning. Personen måste själv samtycka till 
att planen upprättas.

All personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar, ska 
ta initiativ till en SIP om de ser att behovet av samordning finns. Situationen 
och personens behov styr vilka som ska delta vid upprättandet av planen. 

Exempel på när SIP kan användas är:
 > När samordning efterfrågas.
 > När kompetens behövs från flera verksamheter.
 > När ansvarsfördelning behöver tydliggöras.
 > När insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning.

Verksamhetsföreträdare med beslutsmandat om insatser kan delta liksom 
andra som man bedömer behövs. Närstående kan delta, om det är lämpligt 
och personen själv vill det.

En SIP kan upprättas genom fysiska möten i kommunens eller landstingets 
lokaler eller i personens hem. Den kan också upprättas genom telefon- eller 
webbmöten. Att använda sig av tekniska lösningar för att mötas är ett sätt att 
försäkra sig om att mötet verkligen blir av trots långa avstånd eller tidsbrist. 
Ofta känner de involverade redan till personens situation och behov av insatser.

Läs mer:
 > SKL/Hälsa, sjukvård/Kunskapsstöd, vård och behandling/Samordnad 

individuell plan, SIP

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
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KAPITEL 4
Förbättringsarbete
Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär att arbetet ska vara långsik-
tigt och förebyggande samt präglas av ständiga förbättringar. Vid arbetet med 
ständiga förbättringar är det viktigt att problemen angrips systematiskt och 
noggrant. Det finns ett flertal modeller för förbättringsarbete men den som 
oftast används och sannolikt är mest välkänd inom vården är det så kallade 
kvalitetshjulet eller PDSA-cykeln. 

Observera att det inte handlar om att göra förändringar för sakens skull 
utan det gäller att ta reda på vilka förändringar som leder till förbättringar. 
Det är bara de som ska genomföras och inga andra. 

Nolans förbättringsmodell och PDSA-cykeln 

PDSA-cykeln är en metod eller modell för att arbeta systematiskt med för-
bättringsarbete. Den symboliseras av ett oupphörligt roterande hjul som 
består av fyra faser, Plan-Do-Study-Act vilket översatt till svenska blir Planera-
Gör-Studera-Agera. PDSA-cykeln används för att testa och introducera för-
ändringar. 

Den första delen består av tre grundläggande frågor som kan ställas obe-
roende av varandra. De fungerar som ett stöd för att identifiera och planera 
lösningen av ett problem i verksamheten. 

I fas två beskrivs hur förändringen ska testas. Därefter observeras test-
resultaten i den tredje fasen och slutligen implementeras eller justeras de 
prövade förändringarna.
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Det är ofta bättre att snabbt komma igång och göra små tester än att planera 
länge och göra omfattande tester. Själva förändringen bör vara innovativ och 
ambitiös, men den bör testas i liten skala. Ställ frågan: Vilka förändringar kan 
vi börja testa redan i nästa vecka? 

En första förändring som ska testas kan till exempel omfatta en eller två 
medarbetare på ett boende i stället för hela boendet eller hela personalstyrkan. 

När en förändring har visat sig leda till en förbättring är det dags att genom-
föra förändringen i stor skala, det vill säga på hela boendet, i hela området 
eller i hela kommunen. Exempel på uppföljning är enkla enkäter, intervjuer, 
enkel statistik eller resultat från kvalitetsregister. 

Plan
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Testa i
liten skala

Lär och
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Vad vill vi åstadkomma?

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
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Testa

figur 3. PDSA-cykeln
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Val av åtgärder 

Vid en förändring är det viktigt att fundera på vilken typ av åtgärder som sätts 
in. De ska inte leda till ökad komplexitet eller att ett arbetsmoment kommer 
att bestå av ytterligare moment. 

I tabell 1 ges ett exempel på åtgärder och deras kända effektivitet. Så långt 
som möjligt bör de mycket effektiva åtgärderna eftersträvas. Eftersom detta 
inte alltid är möjligt kan effektiva eller begränsat effektiva åtgärder sättas in.

tabell 1. Rekommenderade förbättringsåtgärder prioriterade efter känd verkningsgrad

Mycket effektiva åtgärder Effektiva åtgärder Begränsat effektiva åtgärder

Stort engegemang och fokus 
på patientsäkerhetskultur och 
patientsäkerhetsarbete från 
lednings sida

Förbättrad kommunikation/
dokumentation

Dubbelkontroller

Ändringar i enhetens fysiska 
utformning

Minskad arbetsbelastning Visuella eller andra 
varningssignaler

Användartestning av ny 
utrustning/produkt före inköp

Användarvänligare IT-stöd Nya riktlinjer, protokoll eller 
policys

Tekniska barriärer som 
omöjliggör felanvändning

Minskning/eliminering av 
störningar

Fler studier/analyser

Förenkling av processen och 
reduktion av antalet processteg

Minnesstöd, t.ex. 
checklistor och lathundar

Standardisering av utrustning/
produkter, processer och rutiner

Minskning/eliminering av 
produkter eller preparat med 
liknande namn/utseende

Praktisk övning

Motläsning av muntliga 
ordinationer

Reservsystem för viktiga 
funktioner

Källa: Modererat från Department of Veterans Affairs, National Center for Patient Safty, USA.
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Reflekterande samtal 

Ett enkelt och effektivt sätt att öka riskmedvetenheten och därmed också för-
bättra säkerhetskulturen, är att prata om de händelser och risker som med-
arbetarna har varit inblandade i eller iakttagit. 

Ett systematiskt sätt att göra detta på är att efter dagens arbetspass samlas i 
arbetsgruppen och reflektera. Det ger dessutom möjlighet till lärande mellan 
olika personer. Reflekterande samtal är något som ska ske med regelbundenhet, 
det vill säga helst efter varje arbetspass, i enkel form för att tjäna som stöd för 
och inspiration till ökad säkerhet. Det är viktigt att alla vågar prata och ingen 
känner sig utpekad. Samtalet kan ledas antingen av den som är chef på enheten 
eller av någon annan medarbetare. 

Arbetsgruppen samlas en kort stund och går igenom om det har hänt något 
under arbetspasset.

Följande frågor kan vara till hjälp:
 > Har det under arbetspasset inträffat något som inte borde inträffa? 
 > Har du iakttagit någon risk idag? 

Gröna Korset
På Södra Älvsborgs Sjukhus används metoden Gröna korset för att på ett en-
kelt och inkluderande sätt öka riskmedvetenheten samt åtgärda riskerna. Ett 
rutnät i form av ett kors ritas upp, där varje dag i månaden är en ruta. Målet 
är att varje dag ska markeras grön, det vill säga att det inte förekommit någon 
risk för eller inträffat någon vårdskada under dagen. Tanken är att månaden 
ska bli helt grön, Gröna korset. De andra färger som används är gult (risk för 
vårdskada), orange (vårdskada har inträffat) och rött (allvarlig vårdskada har 
inträffat). Vid korta dagliga avstämningsmöten samlas alla medarbetare på 
enheten för att ta upp sådant som under det senaste dygnet inte fungerat och 
utgjort en risk eller lett till vårdskada. På så sätt blir det enklare att upptäcka 
risker och se mönster i sådant som annars lätt kan uppfattas som isolerade 
händelser. Aktuell dag i rutnätet färgläggs utifrån vad som framkommit vid 
avstämningsmötet.

Läs mer:
 > Södra Älvsborgs sjukhus/Gröna korset

http://www.sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset
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Delaktighet 
Ett gott förändringsarbete bygger på att så många medarbetare som möjligt 
är delaktiga i förändringsprocessen. När medarbetare får påverka sin arbets-
situation och verksamhet leder det ofta till att arbetsglädjen, engagemanget 
och effektiviteten ökar. 

Information och kommunikation 
Det är av stor betydelse att medarbetarna får korrekt och direkt information 
eftersom det förebygger ryktesspridning, vilket annars kan utgöra ett hinder 
i ett förändringsarbete. 

Det är skillnad mellan information och kommunikation. Information är 
en envägsprocess (från sändare till mottagare), medan kommunikation är en 
flervägsprocess (mellan två eller flera sändare och mottagare). En samman-
blandning av dem kan leda till problem. Exempelvis ska arbetsgivaren inte 
enbart informera om nya rutiner utan de ska kommuniceras ut till medarbe-
tarna. Medarbetarna ska ha möjlighet att reagera och komma med synpunkter. 
Kommunikation är även viktigt som uppmuntran. Det är angeläget att chefer 
stödjer och uppmuntrar sina medarbetare under ett förändringsarbete för att 
minimera deras känsla av att inte ha kontroll över vad som händer. 
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KAPITEL 5
Verktyg för uppföljning

Journalgranskning

Markörbaserad journalgranskning (MJG) är en metod som sedan flera år 
används inom slutenvården för att på ett strukturerat sätt granska vårdtill-
fällen i somatisk slutenvård för vuxna för att identifiera skador och vårdskador. 
MJG är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool (GTT) som i 
ett internationellt perspektiv används i ökad omfattning. Vid journalgransk-
ningen identifieras journaluppgifter med hjälp av definierade markörer, som 
kan indikera en skada och därefter bedömer man om en skada inträffat och i 
så fall i vilken mån den var undvikbar (det vill säga en vårdskada).

En svensk handbok för GTT togs fram 2007 och reviderades 2012 där det 
förtydligades hur skador och undvikbarhet bedöms. Handboken ger också 
en mer utförlig bakgrund till metoden. Till handboken finns en tillhörande 
bilaga där samtliga markörers definition framgår samt textavsnitt som bland 
annat ger exempel på sammanhang där markören kan förekomma, relevanta 
skador men också vägledning vid bedömning av undvikbarhet. 

Metoden har också utvecklats för somatisk barnsjukvård och psykiatrisk 
vuxenvård och har med det bidragit till en utvidgad användning inom svensk 
hälso- och sjukvård. Under 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete för att 
anpassa metoden markörbaserad journalgranskning till kommunal- och 
landstingsdriven hemsjukvård vilket lett till att en handbok tagits fram och 
kommer publiceras under hösten 2017. 
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Kvalitetsregister

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om 
problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård. När ett register 
är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet eller hur en-
skilda landsting, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.

Registerdata kan användas i forskning, utvärdering och förbättringsarbete. 
Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den 
Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister. 

Nationella kvalitetsregister skapar unika möjligheter att göra hälso- och 
sjukvården och den kommunala vården säkrare.

Läs mer: 
 > www.kvalitetsregister.se

Senior alert
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister. Det är ett verktyg för att stödja 
det förebyggande arbetet samt följa upp åtgärder inom områdena trycksår, 
fall, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion. Senior alert är 
tillgängligt via webben och kan användas inom alla de vård- och omsorgsen-
heter som möter äldre personer med behov av vårdprevention, både inom 
kommunalt, privat och landstingsdrivna verksamheter. Enheterna kan vara 
särskilda boenden, korttidsboende, hemvård, LSS, sjukhusavdelningar och 
vårdcentral.

Läs mer:
 > www.plus.rjl.se/senioralert 

Svenska Palliativregistret
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 
registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att för-
bättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför den. Vård-
personal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården 
varit under den sista veckan i livet. När förbättringar görs kan man använda 
resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Läs mer:
 > www.palliativ.se

http://www.kvalitetsregister.se
http://plus.rjl.se/senioralert
http://www.palliativ.se


45Patientsäkerhet. I kommunal hälso- och sjukvård

Svenska Demensregistret (SveDem)
SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som startade 2007. Syftet är att 
samla in data om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och 
utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Målet är att skapa ett rikstäckande 
verktyg för likvärdig och god behandling av personer med demenssjukdom.

Initiativet kommer från Swedish Brain Power, ett nätverk av ledande hjärn-
forskare och finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting. Deltagandet 
är helt kostnadsfritt.

Läs mer:
 > www.ucr.uu.se/svedem

Registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting och har varit ett 
nationellt kvalitetsregister sedan 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra 
vården för personer med demenssjukdom.

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar nå-
gon gång cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Det kan 
handla om aggres sivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar 
och orsakar stort lidande för personen med demenssjukdomen, för närstående 
samt vårdpersonal. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalitet och 
för att nå framgång i behandlingen krävs en tydlig struktur i omvårdnaden 
och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd 
i denna process.

Läs mer:
 > www.bpsd.se

http://swedishbrainpower.se/
http://www.ucr.uu.se/svedem/om-svedem
http://www.bpsd.se/om-bpsd-registret/om-svenskt-bpsd-register/


Kapitel 5. Verktyg för uppföljning 

46 Patientsäkerhet. I kommunal hälso- och sjukvård

RiksSår
RiksSår är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår med 
huvudsyfte att åstadkomma ett strukturerat, effektivt omhändertagande av 
denna patientgrupp. Registret har utvecklats för att skapa en heltäckande bild av 
sårproblematiken på nationell nivå som överbygger organisatoriska och pro-
fessionella gränser.

Patienter med svårläkta sår är ofta i behov av kostnadskrävande vård under 
lång tid. Det är viktigt att tidigt kunna ställa diagnos och sätta in rätt behandling 
för att motverka svårläkta sår. Patienterna är ofta äldre, multisjuka och rör 
sig mellan olika vårdinstanser som kommuner, slutenvård, akutvård, primär-
vård, privata vårdgivare och mellan olika medicinska specialiteter. För hälso- 
och sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov och kostnader 
för behandling. Det är därför viktigt med ett strukturerat kliniskt effektivt 
omhändertagande av denna patientgrupp.

Läs mer:
 > www.rikssar.se/for-vardpersonal

Svenska HALT
Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner 
och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja 
det förebyggande arbetet inom området.

Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) 
protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat 
HALT (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term 
care facilities). Folkhälsomyndigheten har översatt och anpassat protokollet 
till svenska förhållanden. Den första nationella mätningen genomfördes 2014.

Läs mer:
 > Folkhälsomyndigheten/ Svenska HALT

http://www.rikssar.se/for-vardpersonal
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt
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Andra mätningar och databaser

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Mätningarna är så kallade punktprevalensmätningar vilket innebär att mät-
ningen av personalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid 
patientnära arbete observeras under en på förväg bestämd tidpunkt och 
registreras i en nationell databas. Mätningarna baseras på ”Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg” (SOSFS 2015:10). Varje person 
observeras utifrån fyra grund läggande hygienrutiner och fyra grundläggande 
klädregler. 

Läs mer:
 > SKL/Hälsa, sjukvård/Patientsäkerhet/Mätning av skador i vården 

Kvalitetsportal
Kvalitetsportalen redovisar månatliga resultat från ett antal utvalda in-
dikatorer kopplat till sjuka äldre, som t.ex. utskrivningsklara patienter och 
undvikbar slutenvård. Resultaten visas på kommun- och landstingsnivå och 
för några indikatorer även på vårdcentralsnivå. Portalen finns på www.kvali-
tetsportal.se.

Öppna jämförelser och kommun och landstingsdatabasen Kolada
I Öppna jämförelser samlas information om kvalitet, resultat och kostnader 
inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner 
ansvarar för. Informationen samlas in och sammanställs på ett strukturerat 
sätt för att underlätta jämförelser mellan kommuner och landsting. Varje om-
råde har en egen sida på SKL:s webbplats. Informationen går också att hämta ut 
från kommun och landstingsdatabasen KOLADA på www.kolada.se.

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningbasalahygienrutiner.2277.html
http://www.kvalitetsportal.se
http://www.kvalitetsportal.se
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
http://www.kolada.se/?_p=index
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