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1 Sammanfattning 
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada uppstår när en patient 
drabbas av en skada som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Undvikbara 
vårdskador är inte acceptabla och arbetet för att minska vårdskador måste prioriteras på alla 
nivåer. De fyra vårdande förvaltningarna i Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, Lasarettet i 
Enköping, Nära vård och hälsa och Folktandvården, arbetar med att kontinuerligt utveckla sitt 
patientsäkerhetsarbete för att minska vårdskador. 

Regionens patientsäkerhetsarbete har påverkats oerhört mycket av covid-19pandemin. Många 
delar i hälso- och sjukvården har fått ställas om för att hantera pandemin. Det har handlat om brist 
på skyddsutrustning, omställning till kohortvård, inlåning av personal till intensivvårdsavdelningar 
och covidavdelningar, provtagningskapacitet, smittspårning och vaccinering. Fokus har legat på 
att förhindra smittspridning och på vårdhygien. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
har varit viktiga. Samarbetet mellan regionen, privata aktörer och kommuner har intensifierats.  

Akademiska sjukhuset har fått ställa om mycket vård till förmån för vård av patienter med covid-
19, utökat antalet platser på intensivvårdsavdelningar, upprätta särskilda covid-19avdelningar och 
öka provtagning via Akademiska lab. Vårdhygien och förhindrande av smittspridning har varit 
viktiga.  

Arbetet inom Folktandvården har präglats av pandemin där man fått ställa om verksamheten och 
anpassa den med hänsyn till pandemiläget och personaltillgång. Fokus har varit på den basala 
hygienen och att hålla distans både mellan personal och patienter. 

En hel del av patientsäkerhetsarbetet på lasarettet i Enköping har varit kopplat till covid-19, att 
säkra diagnostik, hindra smittspridning och bedriva fortsatt säker vård för de patienter som söker 
av annan anledning. 

Övergripande mål inom Nära vård och hälsa är att ge en god och jämlik vård, med hög kvalitet, 
som är patientsäker. Under 2020 fick snabba omställningar ske och resurser omfördelas för att 
fokusera på pandemin och samtidigt kunna upprätthålla en patientsäker vård. En särskild 
provtagningsenhet inrättades och utökades med ansvar för smittspårning. Samverkan med 
kommuner och privata vårdgivare blev en röd tråd under året. Hygienarbetet intensifierades på 
alla nivåer och arbete för att hindra smittspridning bland personal blev viktigt. Planeringsarbete 
för vaccinationer startade upp. Hela året har varit en balansgång mellan att prioritera och att 
prioritera om där det konventionella arbetet med kvalitet- och patientsäkerhet och de långsiktiga 
frågorna i perioder fått pausats. 

Riskanalyser genomförs regelbundet för att identifiera risker och för att undvika vårdskador, flera 
riskanalyser har utförts gällande pandemin. 

Regionens avvikelsehanteringssystem Medcontrol används för att rapportera händelser som 
medfört skada eller risk för skada. Antalet avvikelseanmälningar har ökat vilket kan bero på en 
ökad medvetenhet hos medarbetare att rapportera avvikelser, vilket är positivt. Antalet 
anmälningar enligt lex Maria är ungefär oförändrat.  

Användningen av antibiotika mätt i expedierade recept per 1000 invånare i länet per år minskade 
från 275 till 231 recept. Det har funnits ett nationellt mål sedan många år att förskrivningen skulle 
komma ner under 250 recept och det målet har nu uppnåtts.  
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2 Övergripande mål och strategier för 2020 
Övergripande mål och uppdrag finns i Regionplan och budget 2020–2022 under det strategiska 
målet: Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet. Till det målet finns uppdrag 
och indikatorer formulerade. 

Uppdrag: 
 Under 2020 ska Region Uppsala minska antalet vårdskador genom att bland annat 

inkludera ett systematiskt arbete med undvikbara diagnostiska misstag.   
 Under 2020 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att 

arbeta med systematisk infektionsregistrering och genomförande av evidensbaserade 
åtgärder. 

 Under 2020 ska Region Uppsala identifiera metoder och arbetssätt för att tillvarata 
patienternas behov, erfarenheter och preferenser inom hälso- och sjukvården. 
Under 2020 ska Region Uppsala fortsätta utveckla en sammanhållen struktur för 
kunskapsstyrning i nationell och sjukvårdsregional samverkan samt tillsammans med 
länets kommuner säkerställa en struktur för att implementera ny kunskap i det dagliga 
hälso- och sjukvårdsarbetet. 

Indikatorer: 
 Antalet vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen  
 Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler  
 Andel sjukhusförvärvade trycksår  
 Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård  
 HSE - Hållbart säkerhetsengagemang 

 

Strategier för patientsäkerhet: 
 Region Uppsala har en politiskt beslutad nollvision för undvikbara vårdskador och antalet 

undvikbara vårdskador ska ständigt minskas genom ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete 

 Ansvar och engagemang för utveckling av regionens patientsäkerhetsarbete åligger alla 
nivåer: regions- förvaltnings- och verksamhetsnivå 

 Ledningen på alla nivåer visar engagemang och tar ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
genom att sätta mål, efterfråga resultat och ge återkoppling 

 Ett öppet klimat som förbättrar patientsäkerhetskulturen 
 Hög kompetens och engagemang upprätthålls på alla nivåer 
 Samordning av funktioner som främjar ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
 Patientsäkerhetsarbetet fokuserar på systemsyn istället för individsyn 
 Patienter och anhöriga är informerade och delaktiga i patientsäkerhetsarbetet 
 Systematisk användning av metoder och verktyg för att styra, utvärdera och följa upp 

patientsäkerhetsarbetet 

Strategin för patientsäkerhet ligger till grund för den regionövergripande handlingsplanen för 
patientsäkerhet. Vårdrelaterade infektioner är den största vårdskadan inom Region Uppsala, 
därför finns det även en strategi med tillhörande regionövergripande handlingsplan för att minska 
vårdrelaterade infektioner. Syftet med handlingsplanen är att vara vägledande för regions-, 
förvaltnings- och verksamhetsnivå för att genomföra ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och 
därmed förebygga undvikbara vårdskador. 
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I slutet av 2020 beslutade regionstyrelsen om en ny strategi för patientsäkerhet som baseras på 
Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Strategin kommer att ligga till 
grund för en regionövergripande handlingsplan för patientsäkerhet. Samtidigt beslutade 
regionstyrelsen om en strategi för kvalitet. Båda den övergripande handlingsplanen för 
patientsäkerhet och strategin för kvalitet kommer att ligga till grund för handlingsplaner på 
förvaltningsnivå.  

3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhet 
Ansvar och engagemang för utveckling av patientsäkerhetsarbetet åligger organisationens alla 
nivåer: region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Ledningen på alla nivåer tar ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet genom att sätta mål, efterfråga resultat och ge återkoppling till berörda. 
Ansvaret innebär också att patienter och anhöriga är informerade och delaktiga i 
patientsäkerhetsarbetet och att patientsäkerhetskulturen präglas av ett öppet klimat samt en 
systematisk användning av metoder och verktyg för att styra, utvärdera och följa upp 
patientsäkerhetsarbetet. 

Regionfullmäktige fattar beslut om inriktningen för Region Uppsalas verksamhet för bland 
annat hälso- och sjukvård vilket framgår i Regionplan och budget som innehåller vision, 
strategiska utvecklingsområden och mål samt uppdrag till styrelser och nämnder. Uppdragen 
inom de strategiska utvecklingsområdena redovisas i samband med delårs- och årsbokslut. 
Regionplan och budget innehåller även indikatorer för att utveckla kvaliteten i vården. 
Regionfullmäktige ger uppdrag till regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ. Regionstyrelsen ansvarar bland annat 
för övergripande strategiska frågor samt samverkan med länets kommuner. Regionstyrelsen 
följer upp verksamheten främst via delårs och årsrapporten. 

Utskottet för hälso- och sjukvård initierar och bereder ärenden till regionstyrelsen i strategiska 
hälso- och sjukvårdsfrågor. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsområdet är uppdelat på 
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen. 

Sjukhusstyrelsen leder och samordnar sjukhusvården och den specialiserade vården som 
bedrivs vid Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping. Detta görs genom 
verksamhetsuppdrag som styrelsen upprättat till respektive förvaltning. Verksamhetsuppdragen 
upprättas utifrån inriktningen i Regionplan och budget. 

Vårdstyrelsen leder och samordnar Nära vård och Hälsa och Folktandvården vilket görs genom 
verksamhetsuppdrag som styrelsen upprättat till respektive förvaltning. 

Regiondirektören är regionens högsta tjänsteman och leder verksamheten i enlighet med 
Regionplan och budget. Regiondirektören ansvarar bland annat för att organisationen 
säkerställer kvalitet och patientsäkerhet. 

Hälso-och sjukvårdsdirektören (HSD) har ett funktionsansvar för frågor som rör vårdens kvalitet 
och patientsäkerhet. I uppdraget ingår att leda, samordna och följa upp dessa områden. 

Chefsläkaren vid Regionkontoret är medicinsk rådgivare i patientsäkerhetsfrågor till regionens 
ledning, leder regionens chefsläkarnätverk och leder patientsäkerhetsteamet. 

Utvecklingsstrateg vid Regionkontoret arbetar strategiskt med patientsäkerhetsfrågor 
regionövergripande och ingår i patientsäkerhetsteamet.  
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Uppsala läns epidemi och hygienråd arbetar på uppdrag av HSD. Områden som ingår i 
uppdraget är; epidemier med stora utbrott, vårdrelaterade infektioner, vaccinationsfrågor och 
antibiotikaresistens. I rådet ingår smittskydd, vårdhygien, chefsläkare på förvaltningarna och 
regionkontoret och infektionskliniken. Vid behov kan andra funktioner delta i rådet. Initialt vid 
pandemin samlades rådet men det övergick sedan i regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) 
med anledning av covid-19utbrottet.  

Patientnämnden är en oberoende instans med uppgift att hjälpa patienter så att de får den 
information som de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården samt 
tandvården. I uppgiften ingår också att främja kontakterna mellan patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Patientnämndens förvaltningschef ansvarar för att patientnämndens 
iakttagelser återförs till regionens ledning och till förvaltningsledningarna. 

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som leder smittskyddsarbetet i länet. 
Arbetet utgår från smittskyddslagen och bedrivs genom övervakning, smittspårning, 
förebyggande arbete, information och utbildning. Ingår i förvaltningarnas lokala styrgrupper för 
smittskydd och vårdhygien. 

Strama Region Uppsala arbetar för en rationell användning av antibiotika och analyserar 
antibiotikaanvändningen i förhållande till rådande behandlingsrekommendationer samt 
återkopplar till berörda inom förvaltningarna. Ingår i förvaltningarnas lokala styrgrupper för 
smittskydd och vårdhygien. 

Enheten för Vårdhygien har ett länsövergripande uppdrag som omfattar all hälso- och sjukvård 
och tandvård oavsett utförare. Uppdraget innebär att medverka till att Region Uppsalas hälso- 
och sjukvård är av god kvalitet och god hygienisk standard vilket inkluderar att arbeta 
förebyggande mot vårdrelaterade infektioner. Ett arbete som bedrivs i nära samarbete med 
förvaltningarnas lokala styrgrupper för smittskydd och vårdhygien. 

Läkemedelskommittén i Region Uppsala arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen och tar fram 
rekommendationslistor för läkemedel till barn, vuxna respektive äldre med syfte att vara stöd för 
förskrivare. Kommittén verkar för en evidensbaserad, patientsäker och kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning. I uppdraget ingår också att med stöd av Läkemedelsteamet på 
Regionkontoret samordnar läkemedelsarbetet inom regionen samt bidra till utveckling av 
läkemedelskommittéernas arbete inom Uppsala-Örebroregionen.  

Patientsäkerhetsgruppen – samverkansgrupp mellan Region Uppsala, länets kommuner och 
Patientnämnden. I gruppen deltar chefsläkare vid förvaltningarna, kommunernas MAS 
(medicinsk ansvarig sjuksköterska) samt MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 

Direktörer för regionens förvaltningar har det yttersta ansvarar för att leda och följa upp 
patientsäkerhetsarbetet inom förvaltningarna. 

Chefsläkare/cheftandläkare vid förvaltningarna arbetar övergripande med att utveckla 
patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och är ansvariga för ärenden enligt lex Maria till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Chefsläkarna/cheftandläkaren stödjer 
verksamhetschefer, verksamhetsområdeschefer och förvaltningsdirektörer i det övergripande 
patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet inom den egna förvaltningen.  

Verksamhetsområdeschefer finns inom förvaltningen Nära vård och Hälsa och de har ett 
samlat ansvar för att följa upp patientsäkerheten i respektive verksamhetsområde. 

Verksamhetschefer ansvarar för säker hälso- och sjukvård genom ett aktivt riskförebyggande 
arbete inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov 
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
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Medicinsk rådgivare finns i de fall verksamhetschef eller verksamhetsområdeschef ej är läkare. 

Odontologiskt ledningsuppdrag finns i de fall verksamhetschef ej är tandläkare. 

Chefssjuksköterska leder vårdkvalitets- och hälsofrämjandearbetet vid Akademiska sjukhuset i 
nära samarbete med chefsläkarna. 

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Personal ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador till vårdgivaren samt händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Utöver detta förväntas alla medarbetare utöver 
sina ordinarie arbetsuppgifter även medverka i det systematiska kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet. 

Ledningsgruppen vid Akademiska sjukhuset består av sjukhusdirektör, biträdande 
sjukhusdirektörer, verksamhetschefer, stabschefer och chefsläkare. Ledningsgruppen har stöd av 
utskott eller råd som bereder frågor för beslut. Ett av dessa råd är rådet för patientsäkerhet och 
vårdkvalitet som består av verksamhetschefer, avdelningschefer, 
patientsäkerhets/kvalitetssamordnare, chefsläkare och chefssjuksköterska. Ansvaret för 
patientsäkerhet ligger i linjeorganisationen och samordningen av patientsäkerhetsarbetet på 
sjukhuset ligger hos Patientsäkerhetsavdelningen i samråd med chefssjuksköterskan och 
Vårdkvalitetsenheten.  

Ledningsgruppen vid lasarettet i Enköping är styrgrupp för patientsäkerhetsarbetet, anger 
inriktning, fastställer mål och följer upp det lasarettsövergripande patientsäkerhetsarbetet samt 
handlingsplanen för patientsäkerhet. Vid sjukhusdirektörens ledningskontor finns en 
patientsäkerhetsenhet och en utvecklingsenhet som tillsammans med fler mindre arbetsgrupper 
är viktiga resurser i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Under år 2020 har 
patientsäkerhetsteamet minskat i storlek med en patientsäkerhetssamordnare. Regional 
medverkan i forum har flyttats över till verksamhetsområdena, utom för chefsläkaren. 

Nära vård och hälsas ledningsgrupp är styrgrupp för patientsäkerhetsarbetet.  Den anger 
inriktning för arbetet och följer upp mål. En utvecklingsenhet med patientsäkerhetsstrateg är 
viktiga resurser i kvalitet och patientsäkerhetsarbetet. 

Folktandvården har en centralt placerad enhet, avdelningen för Hälsa, Kvalitet och Utveckling 
som övergripande ansvarar för den operativa delen av patientsäkerhetsarbetet inom 
Folktandvården.  

Förvaltningarnas hygienombudsorganisation förtydligar roller och ansvar i det 
vårdhygieniska arbetet. I uppdraget ingår att arbeta med hygienfrågor på den egna enheten och 
samarbete sker med smittskydd, Strama och enheten för Vårdhygien. 

Lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet. Under året har det förberetts för att starta upp 
en lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet som en del i det nationella arbetet med 
kunskapsstyrning. Uppstarten har försenats på grund av pandemin. 

Organisation under pandemin 
Tidigt under pandemin infördes stabsläge och sedan förstärkningsläge, då startades Regional 
särskild sjukvårdsledning (RSSL) där alla inblandade parter träffats 1–5 gånger per vecka. Alla 
beslut gällande regionens åtgärder utifrån pandemin har tagits av beslutsfattaren i RSSL. 
Regiondirektören, förvaltningsdirektörerna, politiken och kommuncheferna har informerats 
kontinuerligt om vilka beslut som fattats. Under hösten avslutades RSSL och det infördes en post-
covid-19grupp med HSD som beslutsfattare. När andra vågen kom senare under hösten startades 
RSSL igen.  



10 
 

Arbetet på Akademiska sjukhuset har till stor del präglats av covid-19 och de åtgärder som 
pandemin framtvingat. Lokal särskild sjukvårdsledning har hanterat vårdplatser, intensivvård med 
mera. Ansvar för smittspårning övertogs av Vårdkvalitetsenheten från Vårdhygien. Parallellt med 
detta har de ordinarie beslutsnivåerna och råden behållits intakta; epidemigrupp, hygienrådet, 
patientsäkerhetsrådet, slutenvårdsrådet och operationsrådet.   

Folktandvården har under pandemin haft en lokal styrgrupp för Folktandvårdens frågor kopplade 
till pandemin.   

På lasarettet i Enköping har lasarettets vårdledningsgrupp och delar av lasarettets ledningsgrupp 
agerat som lokal styrgrupp för pandemiarbetet.  

Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten inom Nära vård och hälsa (NVH) är oförändrat i 
grunden med tillägg av en styrgrupp för covid-19 för förvaltningen. Styrgruppen för covid-19 har 
tillsammans med 12 inrättade arbetsgrupper tagit över flera av de uppgifter som annars åligger 
Kvalitet- och patientsäkerhetsrådet.  

 

4 Samverkan för att förebygga vårdskador 
Region Uppsala och länets kommuner samverkar för att förebygga vårdskador. Det övergripande 
forumet för samverkan heter Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). HSVO är en samverkan på 
politisk- och tjänstemannanivå. HSVO beslutar om länsgemensamma samverkansdokument, ViS-
dokument (Vård i samverkan) som utarbetas av Redaktionsrådet. HSVO beslutar även om 
arbetsgrupper inom olika områden, som Patientsäkerhetsgruppen och GAP-UL (Analysgrupp för 
samverkans Processer Uppsala Län). GAP-UL är en grupp som särskilt hanterar 
utskrivningsprocessen. HSVO tjänstemannaledning har under året samlats en till två gånger per 
vecka under de perioder RSSL har varit aktiv. Ett omfattande arbete har gjorts med att ta fram nya 
ViS-riktlinjer angående covid-19.  

Inom regionen samverkar förvaltningarnas chefsläkare och cheftandläkare med chefsläkare och 
utvecklingsstrateg på regionkontoret i patientsäkerhetsfrågor. Gällande arbetet mot 
vårdrelaterade infektioner samverkar vårdhygien med länets smittskyddsenhet, chefsläkare, 
cheftandläkare, länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor och företrädare för Fastighet och 
services avdelningar. Under pandemin har vårdhygien fått en mycket framträdande roll med 
samverkan både inom regionen och gentemot länets kommuner gällande hindrande av 
smittspridning. 

Arbetet med att ta fram mål och strategier för omställningen till en mer nära och effektiv vård 
pågår i samverkan med ett flertal aktörer inom regionen och kommunerna. Detta arbete har delvis 
pausats under pandemin. En struktur för kunskapsstyrning lokalt inom länet som del av det 
nationella kunskapsstyrningsarbetet har påbörjats men delvis pausats. På sjukvårdsregional nivå 
har en samverkansgrupp för patientsäkerhet bildats. Regionövergripande arbetsgrupper har 
bildats för prevention av vårdrelaterade infektioner, fall, trycksår och nutrition.  

Folktandvården har under pandemin lånat ut personal till pandemirelaterad vård. Personal från 
många kliniker deltog även frivilligt i arbetet på en nyöppnad klinik som enbart vårdade personer 
smittade, eller med förmodad smitta, av covid-19. 
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Pandemin har stärkt samverkan mellan NVH, interna och externa aktörer. Under pandemins tidiga 
fas bildades en SÄBO1-grupp som en ordinarie arbetsgrupp inom NVH. Den har samlats varje vecka 
och hanterat såväl samverkan med särskilt boende för äldre (SÄBO), organisatoriska frågor samt 
haft ett stort fokus på smittskydd och vårdhygien. Ett nätverk har bildats för läkare med uppdrag 
på SÄBO som har letts av erfaren distriktsläkare inom området. Under tidig fas av pandemin 
skapades en tredje beredskapsjourlinje den s.k. “SÄBO-jouren”. Det var en extra kapacitet för att 
svara på alla frågor jourtid avseende SÄBO-patienter. Den var väl nyttjad och upplevdes som ett 
stort stöd ute i verksamheterna. Den verkade under våren och sommaren. Chefsläkare inom NVH 
har samlat länets MAS:ar med regelbundenhet och veckovis under intensiva perioder. Här har 
avhandlats såväl löpande frågor kring vårdhygien, provtagning och kommande vaccinationer. 
Arbetet med GAP-UL har fortgått för att fokusera på säker utskrivning och två större 
chefsseminarier har anordnats för alla sjukvårdsförvaltningar och kommunala chefer. 

 

5 Patienter och närståendes delaktighet 
En grundläggande förutsättning för säker vård är patienter och närståendes delaktighet. Vården 
ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Vården blir säkrare 
om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sina 
önskemål och förutsättningar2.  

Inom Region Uppsala används Innovationsguiden som är den tjänstedesignprocess Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) utarbetat för offentlig sektor. I metoden tjänstedesign utgår 
arbetet från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och 
utförarnas perspektiv på utmaningarna. Tjänstedesignmetoder ger en djupare förståelse för vad 
som skapar värde för medborgare och patienter vilket därmed bidrar till en personcentrerad hälso- 
och sjukvård. Exempel på hur patienter kan involveras i patientsäkerhetsarbetet är hur en av 
regionens vårdcentraler har arbetat i metoden med utmaningen: ”Hur kan vi öka patienternas 
trygghet av att inte drabbas av vårdrelaterade infektioner när de besöker vårdcentralen?” En viktig 
insikt av arbetet är att relativt enkla åtgärder kan öka patienternas trygghet. En reflektion som 
framkommer från patienterna är att de vill se när personalen spritar händerna. Ett annat önskemål 
var att patienterna vill veta mera om vilka rutiner vi har för att de inte ska drabbas av 
vårdrelaterade infektioner. Ett annat exempel är att patienter och närstående regelmässigt 
involveras i att delta i händelseanalyser på förvaltningsnivå. 

I arbetet med att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård arbetar Region Uppsala med 
att utveckla och införa konceptet Patientkontrakt3 som handlar om att skapa delaktighet, 
samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. 

Under pandemin har alltfler kontakter med patienter främst skett via telefon och/eller webb. För 
att sprida information används väntrums-TV, broschyrer, webbsidor, sociala medier, 1177.se, 
presskonferenser och telefonväkteri i Radio Uppland. 

Akademiska sjukhuset har genomfört två pilotprojekt i samband med införande av ett interaktivt 
verktyg4 i form av en patientskärm där patienter och anhöriga har möjlighet att involveras i 

 
1 Särskilt boende för äldre 
2 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024, Socialstyrelsen 
3 Region Uppsala-Patientkontrakt 
4 Patientskärm-Hospital DMD 
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patientens vård när det gäller pre- och postoperativ information, kost och levnadsvanor med mera. 
Arbetssättet med en personcentrerad överlämning har varit mycket positiv för patienter och 
personal inom slutenvården men det har pausats på grund av pandemin. Sjukhuset har arbetat 
vidare med att införa personcentrering i de journalmallar i Cosmic som finns för 
Vårddokumentation.  

Nära vård och hälsa ingår även i ett samverkansprojekt med Uppsala kommun där befolkningen 
tillfrågas om deras reflektioner, åsikter och erfarenheter om vård- och omsorg i samband med 
pandemin. Dessa lärdomar kommer att skapa en grund i det framtida utvecklingsarbetet i linje 
med effektiv och nära vård. 

 

6 Klagomål och synpunkter 
Klagomål och synpunkter från patienter och närstående tas emot som värdefull information och 
används i förbättringsarbetet. De flesta enskilda klagomål som lämnats till Inspektionen för vård 
och omsorg skickas till verksamheterna för hantering. Klagomål kan inkomma direkt från patient 
eller anhörig, från Inspektionen för vård och omsorg eller Patientnämnden. När ett klagomål 
inkommer går det till verksamhetschef för hantering. Klagomålet utreds och återkoppling till 
patient eller anhörig sker. Klagomålet diarieförs och resultatet används i förbättringsarbetet. 
Klagomål/synpunkter som kommer från Patientnämnden hanteras och svaras till 
Patientnämnden. Patientnämnden för statistik och genomför regelbundet analyser inom olika 
områden utifrån avslutade ärenden inom ett ämnesområde. 

Patientsynpunkter och klagomål som medfört vårdskada eller risk för vårdskada hanteras som 
avvikelser och rapporteras i MedControl. Chefsläkare/cheftandläkare har det övergripande 
ansvaret för anmälan enligt lex Maria vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada och 
för den utredning som görs kring varje händelse. Händelser som föranleder anmälan enligt lex 
Maria leder till lärande i patientsäkerhetsarbetet.  

I Folktandvården utvecklingsarbete tas patientsynpunkter till vara och därför uppmanas nu 
personalen att i högre grad anmäla klagomål i MedControl. Efter analys av 2020 års avvikelser har 
två fall upptäckts i samband med djupare journalgranskningar som kommer att leda till lex 
Mariaanmälningar. Under 2020 hade Folktandvården 273 209 besök och 54 anmälningar till 
Patientnämnden, detta ses som att de flesta patienterna varit nöjda eller fått hjälp på klinikerna. 

Patientnämnden 
Patientnämndens roll i klagomålssystemet är att fungera som en brygga mellan patienter och 
verksamhet. Upplevelsen av vården är en viktig kunskapskälla för kvalitetsutvecklingen och det 
ständiga förbättringsarbete som patientnämnden har som uppdrag att bidra till.  

Patientnämnden utreder klagomål och synpunkter och vid behov kontaktas berörd 
verksamhetschef som uppmanas att inkomma med yttrande i ärendet. Svaret ska innehålla en 
förklaring av vad som hänt och orsak till det inträffade samt en beskrivning av vilka åtgärder som 
vidtagits för att förebygga en liknande händelse. Synpunkter och klagomål diskuteras även vid 
Patientnämndens sammanträden där bland annat chefsläkare från sjukhusen deltar. Tre gånger 
per år får verksamhetschefer en sammanställning av avidentifierade ärenden och statistik inom 
respektive verksamhet. I varje ärende där patientnämnden begär ett yttrande från vården får 
verksamhetschefen ta del av patientens synpunkter och frågor. 
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Regelbundet genomförs fördjupade analyser inom olika områden utifrån avslutade ärenden inom 
ett huvudproblem/delproblem eller verksamhetsområde. 

Under 2020 har patientnämnden skrivit tre analyser utifrån avslutade ärenden.  
 Tillgänglighet 
 Kommunal hälso- och sjukvård 2016-2019 
 Kvinnosjukvård 

Analyserna visar på vilka klagomål och synpunkter patienter och närstående har på vården och ger 
därmed politiker och chefer information om vad patienter och närstående tycker om vården. Det 
ger också vårdgivarna möjlighet att arbeta med kvalitetsförbättringar och patientsäkerhet. 

Som ett led i uppföljning av den analys som patientnämndens kansli skrev 2019, har 
verksamhetschef och patientsäkerhetssamordnare inom verksamhetsområde kirurgi redovisat de 
förbättringar de genomfört. De förbättringar man genomfört är framförallt inom fokusområde 
cancer, information och kommunikation samt smärta och som gjort skillnad för patienterna. 

Under 2020 sjönk antal klagomål med 6% jämfört med föregående år. Fler patienter kontaktar 
patientnämnden via 1177.se Vårdguiden e-tjänster. 

 

 

Figur 1 visar antal inkomna klagomål till patientnämnden från år 2015–2020 
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Figur 2 visar antal ärenden som Patientnämnden fått in per förvaltning under åren 2019 och 2020 

 
 Akademiska 

sjukhuset 
Lasarettet i 
Enköping 

Nära vård och 
hälsa 

Folktandvården 

Enskildas 
klagomål 

229 29 76 27  

Patientnämnden 
begärt yttrande 

244 24 61 10 

Figur 3 Tabellen visa antal enskildas klagomål som inkommit direkt till förvaltningarna. 

 

Flest ärenden finns inom vård och behandling, kommunikation och tillgänglighet. Ärenden om 
undersökning/bedömning och behandling är vanligast. Kommunikation med bristande 
information och bemötande.  
 
Pandemin har starkt påverkat sjukvården, under året kan 265 ärenden kopplas till pandemin. I 
början av året handlade många frågor om praktiska delar som tillgänglighet och tider för 
provtagning. Under slutet av året handlade fler ärenden om brist på information om vaccinationer. 
 

 

Figur 4 visar totalt antal ärenden samt ärenden som handlar om covid-19 per månad under 2020. 
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Nationell patientenkät (NPE) 
Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor 
rörande sina erfarenheter och upplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten är en viktig källa 
för att ständigt förbättra vården. 

Under våren 2020 genomfördes inga mätningar efter ett beslut från Hälso- och 
sjukvårdsdirektörsnätverket på grund av pandemin. Detta för att avlasta vårdens verksamheter 
samt omfördela resurserna. Under hösten återupptogs mätningar och då genomfördes mätningar 
vid akutmottagningar i Region Uppsala. Deltagande enheter var Barnakutmottagningen, 
Akutmottagningen, Infektionsmottagning 1, Akutmottagningen för gynekologi samt Öron- näs och 
halsmottagningen.  

En dimension består av flera frågor. Dessa frågor viktas (bidrar med en viss andel till det totala 
dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen. Resultatet är en 
dimensionspoäng som graderas 0–100. 

Delaktighet och involvering: Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig 
involverad och delaktig i sin vård och i beslut rörande densamma. 

Respekt och bemötande: Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vårdens förmåga 
till ett bemötande anpassat till individuella behov och förutsättningar. Parametrar som följs upp är 
exempelvis huruvida bemötandet präglas av respekt utifrån allas lika värde, medkänsla, 
engagemang och/eller omsorg 

 

 

Figur 5 visar Region Uppsalas resultat huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i beslut 
gällande sin vård och behandling samt upplevelsen av respekt och bemötande under åren 2017–2020 
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2020 års mätning visar på förbättrade resultat bland annat inom frågorna om patienterna känner 
sig inkluderade i samtal och att de upplevde att det var rent på akutmottagningarna. 

 

Figur 6 visar Region Uppsalas resultat om personalen pratade med varandra och patienten och om patienten 
då kände sig inkluderad i samtalet, under åren 2016–2020 

Figur 7 visar Region Uppsalas resultat av patientens upplevelse av att det var rent på akutmottagningen, 
under åren 2016–2020 
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Resultatet om patienterna kände sig delaktiga i besluten beträffande sin vård och behandling har 
försämrats ytterligare sedan föregående mätningar 2018 och 2016. 

 

Figur 8 visar Region Uppsalas resultat av patientens upplevelse av att läkaren gjorde de delaktiga i besluten 
gällande deras vård och behandling, under åren 2016–2020 

I respektive undersökning har patienterna möjlighet att lämna kommentarer så kallade öppna svar 
som respektive verksamhet sedan tar del av och inkluderar i förbättringsarbeten. 

 

7 Riskanalys 
Riskanalyser genomförs för att identifiera risker och för att undvika vårdskador. Det görs enligt en 
specifik modell som bland annat innehåller beskrivning av analysområde, identifiering och 
bedömning av risker, identifiering av bakomliggande orsaker, förslag och beslut om åtgärder samt 
utvärdering och uppföljning. För att bedöma allvarlighetsgraden i risken används en riskmatris där 
graden av risk poängbedöms i förhållande till risken för upprepning. 

I regionen finns upprättade rutiner med detaljerade mål- och handlingsplaner för 
patientsäkerhetsarbetet. Till exempel riskidentifiering för fallskador, trycksår, otillräckligt 
näringsintag, vårdrelaterade infektioner och icke önskade läkemedelshändelser. Finns risk så ska 
förebyggande åtgärder sättas in och dokumenteras i patientens journal. 

Under 2020 genomförde Folktandvården ett flertal riskanalyser i samband med förändrade 
arbetssätt som initierades på grund av den pågående pandemin. Därtill håller Folktandvården på 
att utveckla en digital vårdtjänst och under detta arbete har riskanalys gjorts. Folktandvården gör 
riskanalyser årligen i internkontrollen. 

Riskanalyser på lasarettet i Enköping som genomförts under 2020 har nästan uteslutande varit 
kopplade till frågor gällande covid-19. Även en riskanalys gällande röntgenutrustning har 
genomförts. 

På Nära vård och hälsa har riskanalyser gjorts som del i riskbedömningar relaterat till förändrade 
arbetssätt och nya rutiner på grund av pandemin. Under den tidiga fasen av pandemin fanns en 
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relativ brist på skyddsmaterial. Här gjordes omfattande arbete med riskanalyser då riktlinjer 
förtydligades eller då det uppkom brist av material.  

 

8 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
En central del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet är hälso- och sjukvårdspersonalens 
anmälningsskyldighet och ansvar att bidra till hög patientsäkerhet. Alla anställda inom Region 
Uppsala har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska 
risken för upprepning. Regionens avvikelsehanteringssystem MedControl används för att 
rapportera händelser som medfört skada eller risk för skada. Verksamhetschef ansvarar för det 
systematiska kvalitetsarbetet och att lärdomar och erfarenheter från avvikelseutredningar tas 
tillvara i verksamhetens förbättringsarbete. Vid allvarlig vårdskada eller risk för sådan anmäls 
händelsen till chefsläkare/cheftandläkare inom respektive förvaltning som beslutar om en 
händelseanalys ska utföras. Denna utförs då av ett händelseanalysteam. En händelseanalys kan 
resultera i en lex Maria-anmälan från chefsläkare/cheftandläkare. 

Avvikelser 
Region Uppsala använder systemet MedControl som avvikelsehanteringssystem.  

 

Figur 9 Antal ärenden 2020 i MedControl per förvaltning. Källa: Avvikelsehanteringssystemet MedControl 

Akademiska sjukhuset 

 

Figur 10 Antal ärenden i MedControl för Akademiska sjukhuset 2020 utifrån avvikelsetyp 
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Sedan 2017 har avvikelserna på Akademiska sjukhuset som rapporterats in ökat från drygt 8000/år 
till drygt 12 000/år. Ökningen av rapporterade avvikelser kan bero på en ökad medvetenhet hos 
medarbetare att rapportera avvikelser, vilket är positivt. Flest avvikelser rapporteras inom 
områdena vård, informationsöverföring mellan vårdaktörer, behandling och läkemedel.  
Ett förbättringsarbete pågår sjukhusövergripande med att följa upp och säkerställa att 
ärendeansvariga handlägger sina avvikelser enligt Medcontrols riktlinjer.  

Verksamhetschef ansvarar för att lärdomar och erfarenheter från avvikelsearbetet tas tillvara i 
verksamhetens förbättringsarbete. Inom de olika verksamhetsområdena sker ett kontinuerligt 
arbete med uppföljning och förbättringsåtgärder efter negativa händelser. Avvikelser inom 
läkemedel, nutrition tas upp i läkemedelsrådet och nutritionsrådet. Under pandemin har 
avvikelser rörande covid-19 följts upp veckovis. Under 2020 har färre patientärenden registrerats 
men fler arbetsmiljöärenden än tidigare år. 

 

Lasarettet i Enköping 

 

Figur 11  Antal ärenden i MedControl för Lasarettet i Enköping 2020 utifrån avvikelsetyp 

Jämfört med år 2019 har den största ökningen skett inom händelseklassificeringen tillgänglighet, 
vilket är kopplat till lasarettets rapportering och uppföljning av utlokaliserade patienter. I 
klassificeringen vård är den största ökningen relaterat till tillsyn/övervakning, vilket kan kopplas 
till ökad arbetsbörda på grund av pandemin. Ökningen gällande informationsöverföring beror på 
en ökad mängd avvikelser inom det egna verksamhetsområdet och mellan verksamhetsområden.  
Under sommaren och hösten arbetades en avvikelseskuld bort.  
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Folktandvården 

 

Figur 12  Antal ärenden i MedControl för Folktandvården 2020 utifrån avvikelsetyp 

Under 2020 har Folktandvården arbetat aktivt för att öka rapporteringen vilket lett till att antalet 
rapporter stigit med 35%. Att de allra flesta avvikelserna rör tandvård är naturligt då det är vad 
Folktandvården huvudsakligen sysslar med. En analys av det ökande antalet rapporteringar visar 
på en höjd medvetenhet om ansvaret att rapportera och att skadorna eller att de negativa 
händelserna inte ökat nämnvärt. Områden som tidigare underrapporterats är klagomål, 
administrativa avvikelser och försenade diagnoser. Avvikelser kopplade till en uppgradering av 
röntgensystemet föranledde flera anmälningar då en eller några enstaka röntgenbilder behövt tas 
om.   

 

Nära vård och hälsa 

 

Figur 13  Antal ärenden i MedControl för Nära vård och hälsa 2020 utifrån avvikelsetyp 

Inom Nära vård och hälsa har två fall upptäckts i samband med djupare journalgranskningar som 
kommer att leda till lex Mariaanmälningar som görs 2021. Nya chefer har utbildats i 
avvikelsehantering av patientsäkerhetsstrateg. Analys har i början av året gjorts per 
verksamhetsområde i samband med patientsäkerhetsdialog. 
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Avvikelser i samverkan 
Kommunerna har skickat in 234 (240 år 2019) avvikelser till regionen och regionen har skickat ut 
198 (81st 2019) avvikelser till kommunerna. De allvarligare avvikelserna analyseras i 
Patientsäkerhetsgruppen där representanter från regionen och kommunerna deltar. De avvikelser 
som tagits upp under året gäller samverkan vid utskrivning från sjukhus.  
 

9  Utredning av händelser – vårdskador 

 Akademiska 
sjukhuset 

Lasarettet i 
Enköping 

Nära vård 
och hälsa 

Folktandvården 

Lex-Maria 48 (43) 9 (11) 1 (2) 0 (1) 

Figur 14 visar 2020 års antal anmälningar enligt lex Maria (2019 års antal inom parentes) 

På Akademiska sjukhuset anmäldes 48 händelser enligt lex Maria som medfört eller kunnat 
medföra vårdskada. Merparten händelser rör enskilda verksamheter där rutiner inte följts eller 
sjukdomsförlopp, medicinska och kirurgiska där händelsen inte kunnat definieras som 
komplikation eller undvikbar skada. En erfarenhet är att risk för vårdskada av mer komplicerad 
natur uppstår när fler verksamheter är inblandade i förloppet. Det gäller inte enbart för en 
förvaltning utan kan röra sig om vårdkedjor och beslut som är regionövergripande. Om även 
privata vårdgivare är del i förloppet kan det medföra en extra logistisk svårighet. Exempel att lyfta 
fram är det regionövergripande samarbetet för diagnostik och omhändertagande av malignt 
melanom som omfattade sjukhusvård, primärvård och privat vårdgivare. Åtgärderna innefattade 
en mer kontrollerad logistik och införande av nya diagnostiska metoder (dermatoskopi). Ett annat 
exempel är en samlad granskning och åtgärd av omhändertagande av barn med cerebral shunt där 
ett flertal händelser med både vårdskada och risk för vårdskada har medfört ett förbättrat 
omhändertagande gemensamt av barnsjukhuset, neurokirurgin och bild- och funktionsmedicin. 
Efter ett flertal liknande händelser där patienter inte kunnat beredas plats inom högre vårdnivå 
(intermediärvård) har ett projekt initierats för att analysera och samordna sjukhusets resurser 
inom intensiv- och intermediärvård. 

Folktandvården har med anledning av att antalet försenade diagnoser vid retinerade tänder 
(tandanlag som ännu ej brutit genom tandköttet och är inkapslade i käkbenet) ökat har 
cheftandläkaren genomfört en fördjupad journalgranskning. Denna visade att alla patienter fått 
regelbunden vård och fått bettkontroller utförda av legitimerade tandläkare i enlighet med 
gällande riktlinjer. Resultatet visar att det är svårt att via palpation5 bedöma hur främst överkäkens 
hörntänder som bryter fram och dess frambrytningsriktning. Det är lätt att missta ett anlag för en 
primär tandrot eller alveolarbenet. Åtgärder planerade för att förebygga skador kopplade till 
retinerade tänder är att under 2021 genomföra internkurser via webben, vilka brukar ses av 60–
75% av medarbetarna, samt förtydliga i riktlinjerna att kontrollröntgen skall tas vid minsta 
osäkerhet om hur ett tandanlag utvecklas. 

Vid lasarettet i Enköping härrör sju av nio lex Maria från händelser inträffade år 2019 eller 2018. I 
lärandesyfte beskrivs händelserna närmare på lasarettets hemsida på intranätet. Sammantaget 

 
5 En medicinsk diagnosteknik som innebär att den undersökande känner med händer och fingrar för att upptäcka 
sjukliga förändringar. 
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har den postoperativa hanteringen av komplikationer och följsamhet till rutiner eller medicinsk 
praxis vid diagnostik en förbättringspotential.  

Inom Nära vård och hälsa har sju händelseanalyser påbörjats varav fyra slutförts under 2020. 
Gemensamt för dessa har varit försenad diagnos och behandling på grund av att tillräckliga 
åtgärder ej satts in i tid eller att provsvar ej tagits omhand i tid. En händelse har lett till lex Maria 
anmälning. 

 

10  Resultat och åtgärder för ökad patientsäkerhet 

Egenkontroll 
I nedanstående tabell presenteras Region Uppsalas egenkontroller för regionens 
patientsäkerhetsarbete under ett år. 

 
6 PPM-punktprevalensmätning 
7 BHK-basala hygien- och klädregler 
8 SAS-SAS Visual Analytics, it-system för statistik 
9 MJG-markörbaserad journalgranskning 

Egenkontroller Metod/källa Frekvens Omfattning 
Basala hygienrutiner 
och klädregler 
 

Nationell PPM6-BHK7/SAS8 
Lokala PPM-BHK/SAS 
Egenkontroll/SAS 
Lokala och nationella PPM-
BHK/SAS 

1gång/år (AS, LE, NVH) 
1g/mån (AS, LE, NVH) 
2g/år (FTV) 
1g/år 

Akademiska (AS), 
Lasarettet (LE), Nära 
vård och Hälsa (NVH), 
Folktandvården (FTV) 
 

Hygien 
 

Hygienronder  
Egenkontroller av hygien 
Water Safety Plan (Legionella) 

Vart fjärde år 
En gång per år 
Löpande 

AS, LE, NVH 
AS, LE, NVH, FTV 
AS, LE 

Vårdrelaterade 
Infektioner 

PPM-VRI 
Infektionsverktyget  
Enkätuppföljning post-
operativa infektioner 
Uppföljning kateterdygn 
Journalgranskning (MJG9) 
Journalgranskning (utv-arb) 
MedControl 

1 g/år 
Löpande  
Löpande 
 
Löpande 
2 g/år 
 
 

Slutenvården  
AS och LE  
LE 
 
LE 
AS och LE 
AS och LE 
Alla vårdförvaltningar  

Patientsäkerhetskultur Kvalitets- och 
patientsäkerhetsrond/-dialog 
Nationell enkät inkl. 
medarbetarenkäten 

 
Löpande                
 
1g/år 

 
AS, LE, NVH  
 
Alla vårdförvaltningar 

Vårdskador, avvikelser, 
klagomål och 
synpunkter 

Avvikelser/MedControl 
Händelseanalyser 
Journalgranskning (MJG) 
Journalgranskning 
Infektionsverktyget 
Kaizen/ Leanmetoden 
Kvalitetschecklista 
Nationell patientenkät (NPE) 

Tertialvis 
Löpande 
40/20 
Journaler/mån 
specifik behandling 
Löpande  
Löpande 
Löpande 

Alla vårdförvaltningar 
Alla vårdförvaltningar 
AS/LE 
FTV alla kliniker 
AS och LE 
LE, NVH 
FTV 
AS, LE, NVH 
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10 Inspektionen för vård och omsorg 
11 Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 
12 Journalsystem inom sjukvården 
13 Journalsystem inom tandvården 

Patientenkät 
Patientnämnden, IVO10, LÖF11 
Kvalitets- 
patientsäkerhetsrond/-dialog 

1g/2 år 
1g/år 
 
Löpande 

FTV 
Alla vårdförvaltningar    
 
AS, LE, NVH 

Antibiotikaförskrivning Nationell uppföljning Strama 
Lokal Strama  

Årligen 
Kvartalsvis 

Alla vårdförvaltningar    

Trycksår Nationell PPM- trycksår  
Regional PPM-Trycksår 
Realtidsdata/Cosmic  
Riskbedömningar 
Avvikelser/MedControl 

1 g/år  
2g/år 
Löpande 
Löpande 
Löpande 

Slutenvården  
AS och LE  
AS och LE 

Fall Avvikelser/ MedControl 
Riskbedömningar 

Löpande 
Löpande 

Slutenvården  

Nutrition  
 

Lokalt: Dagen nutrition 
Riskbedömningar 

1 g/år Slutenvården  
 

Smärta 
 

Lokal mätning: Dagen smärta 
Palliativregistret  

1 g/år 
Löpande 

Slutenvården  
Slutenvården  

Munhälsa Bedömningsinstrumentet 
ROAG (Revised Oral 
Assessment Guide) 

Inom 24 timmar 
Löpande 

Geriatrisk verksamhet 
LE 

Läkemedelshantering 
 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsberättelser 
Kliniska apotekare 
Infektionsverktyget 
Avvikelser/MedControl 
Strama 

Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande (ej i drift) 
Löpande 
Kvartalsvis 

Alla vårdförvaltningar 
Slutenvården  
AS, LE, NVH 
AS och LE 
Alla vårdförvaltningar 
Alla vårdförvaltningar 

Delaktighet, 
bemötande, 
information och 
tillgänglighet 

Nationell patientenkät (NPE) 
Patientenkät och intervjuer 

1g/2 år 
Årligen 

AS, LE, NVH 
FTV 

Orosanmälan  Cosmic12, T413 Årligen Alla vårdförvaltningar 
Kvalitetsregister Vården i siffror 

Övriga kvalitetsregister  
Tandhälsoregistret 
Nationellt kvalitetsregister 

Kontinuerligt 
Årligen 
Årligen 
Årligen 

Berörda förvaltningar 
Berörda förvaltningar 
FTV 
FTV 

Återinläggning inom 30 
dagar, 
överbeläggningar och 
utlokaliserade 
patienter  

Statistik följs och mått 
analyseras 

Löpande AS, LE, NVH 

Tobak-/alkoholfrihet 
inför operation 

Cosmic/SAS Löpande AS och LE 

Diagnosregistrering Cosmic/SAS Månadsvis NVH 
Remisshantering Cosmic/SAS Månadsvis 

Årligen 
NVH 
FTV 
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Figur15 visar en sammanställning av Region Uppsalas egenkontroll för patientsäkerhet. 

Basala hygienrutiner och klädregler  
Pandemin har intensifierat och satt fokus på vikten av att följa de basala hygienrutiner och 
klädregler. Ett intensivt utbildnings-, informations- och kommunikationsarbete har genomförts 
inom förvaltningarnas alla nivåer och chefsled. Från och med vecka 46 införde RSSL-regional 
särskild sjukvårdsledning veckomätningar mot tidigare månadsvisa mätningar och målen för BHK 
höjs till 100%. Detta har lett till en stor förbättring av följsamheten till hygien och klädregler samt 
korrekt användning av skyddsutrustning. 

Förbättringen beror på ett ökat krav att mäta och ledningens fokus att följa upp BHK-resultaten 
med åtgärder varje vecka. Mätningar är transparanta över förvaltningsgränser och på enhetsnivå. 
En förvaltning har redovisat resultaten från veckomätningarna på intranätet så att alla chefer och 
medarbetare har kunnat ta del av resultaten. Hygienansvarig personal har fått ett tydligare 
mandat, att tillsammans med chefen driva hygienarbetet på sin enhet. 

Nära vård och hälsa som förvaltning haft ett stort fokus på hygienarbetet sedan 2019 och 
förvaltningsledning efterfrågar resultat och följer upp. Hygien är en stående punkt på 
styrgrupp/ledningsgrupp samt extra insatta Primärvårdsforum för den samlade primärvården 
under pandemin. 

Många verksamheter har gjort stora förbättringar vad gäller desinfektion före patientkontakt, men 
en del verksamheter behöver fortsätta arbeta med förbättringar för att nå målet. Andelen som 
uppfyller målen för korrekt arbetsdräkt har ökat under året och väsentligen förbättrats sedan 
föregående år.            

 

 

 

Journalgranskning enligt 
protokoll 

Signering/vidimering 
av journalanteckning 
och svar 

Cosmic/SAS Månadsvis NVH 

Ledningens genomgång 
målen inom God vård 

Målkort med mål och 
uppföljningsdata 

Årligen FTV stab och 
verksamhetschefer 

Checklista God vård Checklista med punkter Årligen FTV alla kliniker 
Behandlares kvalitet Strukturerade 

journalgranskningar. 
Handlingsplan vid brist 

Alla nyanställda 
behandlare, efter 3 
mån tjänstgöring 

FTV alla kliniker 

Enbart behöriga har 
tillgång till patientens 
journal 

Slumpvisa loggkontroller Var 6:e månad FTV - Alla 
medarbetare med 
åtkomst 
AS, LE, NVH 

Uppföljning av 
reservrutiner vid 
datastopp 

Genomgång av rutiner Årligen Alla vårdförvaltningar 
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Resultat för Region Uppsalas samtliga vårdande förvaltningar: 

 Månadsmätning BHK    
Klädregler 2020 januari-december 94,7%                         Hygienrutiner 2020 januari-december 88,7% 

 

Figur16 visar Region Uppsalas resultat av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler för januari till 
december 2020. Källa: SAS 

 

 Veckomätning BHK 
Klädregler 9 november – 31 december 2020               Hygienrutiner 9 november – 31 december 2020 

 

Figur17 visar Region Uppsalas resultat av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler för 9 
november till 31 december 2020. Källa: SAS 

Åtgärder för förbättring av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
På grund av covid-19pandemin har fokus legat på att arbeta med att förhindra smittspridning och 
att förbättra hygienarbetet. Förvaltningarna har arbetat strategiskt med följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler samt användande av skyddsutrustning.   

Internationella patientsäkerhetsdagen ägde rum 17 september och inom NVH uppmärksammade 
och lyfte man fram enheter inom förvaltningen som utmärker sig positivt i hygienarbetet. 
Framgångsfaktorer som identifierats:   

 Hygien som stående punkt på APT 
 Kultur av att påminna varandra och påtala eventuella brister i hygienarbetet 
 Uttalat stöd av chef  
 En väl fungerande hygienombudsorganisation 
 Engagerade lokala hygienombud 

 

Vårdrelaterade infektioner  
Region Uppsalas arbete utgår ifrån en regionövergripande handlingsplan för att minska 
vårdrelaterade infektioner som är kopplad till den regionövergripande handlingsplanen för 
patientsäkerhet (se kapitel 2 Övergripande mål och strategier). 
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De förvaltningsövergripande åtgärder samlas sedan i en handlingsplan i respektive vårdande 
förvaltning. På förvaltningarna finns ett nära samarbete mellan Vårdhygien och Strama för att nå 
målen. 

Tandläkare ser infektioner i munhålan dagligen men det saknas en nationell praxis för hur en 
vårdrelaterad infektion i munhålan ska definieras. Under år 2020 har Folktandvården haft sex 
rapporterade vårdrelaterade infektioner varav en utgörs av person som smittats med covid-19 på 
en klinik.  

Nationellt genomförs punktprevalensmätningar 1 gång per år sedan 2009. Nedan presenteras 
Region Uppsalas resultat i punktprevalensmätningar mellan åren 2011 och 2020. 

 

Figur 18 visar resultatet av PPM-mätningar av vårdrelaterade infektioner under åren 2011 till 2020. Källa: SKR 
databas PPM-VRI 

Utdata i Infektionverktyget14 visar att Region Uppsala har 15,1% andel vårdrelaterade infektioner i 
somatisk slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen. Siffran är högre men det är förväntat då 
regionen under 2020 genomförde en validering (en teknisk och genom en journalgranskning) av 
systemet efter som det legat nere under ett par år (2017–2019) för uppgradering. Resultatet visar 
att användargränssnittet i nya versionen av Cosmic gör det svårt för läkarna att välja rätt vid byte 
av antibiotika i systemet. Det är tydligt att många läkare väljer att ange ”ny infektion” vid byte av 
antibiotika istället för den redan registrerade infektion som registrerad i samband med att 
antibiotika sattes in första gången. Detta leder till en dubbelregistrering av vårdrelaterade 
infektioner. Region Uppsala har initierat ett ärende till Cambio15 gällande ett förslag till 
förtydligande av användargränssnittet s att det skall vara lätt för läkarna att välja rätt, redan 
befintlig registrerad infektion. 

Åtgärder för att minska vårdrelaterade infektioner 
Under hösten påbörjade sjukhusen bildandet av multiprofessionella VRI-team på varje 
verksamhetsområde och de ska fungera som motorn i att arbeta långsiktigt och hållbart för minska 
smittspridning, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Verksamhetsområdenas 
handlingsplaner kommer att följas upp på sjukhusövergripande nivå.  

Fokusområden är: 
 Basal hygien och klädregler (BHK) Följsamheten till gällande rutiner ska vara 100 % 
 Urinvägsinfektioner 

 

14 Infektionsverktyget är ett it-system som används för att lagra, bearbeta, sammanställa och visa information om 
vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning 

15 Cambio är företaget som är systemägare av journalsystemet Cosmic som används inom sluten- och primärvård 
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 Infektioner p.g.a. infarter i kärl 
 Lunginflammation 
 Postoperativa infektioner 

En vårdcentral ingår i utvecklingsprogrammet Tjänstedesign med utmaningen: ”Hur kan vi öka 
patienternas trygghet av att inte drabbas av vårdrelaterade infektioner när de besöker 
vårdcentralen?” En viktig insikt av arbetet är att relativt enkla åtgärder kan öka patienternas 
trygghet. En reflektion som framkommer från patienterna är att de vill se när personalen spritar 
händerna. Ett annat önskemål var att patienterna vill veta mera om vilka rutiner vi har för att de 
inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. 

 

Antibiotikaförskrivning 
Ett av Stramas förskrivningsmål för 2020 var att antibiotikaanvändningen mätt i expedierade 
recept per 1000 invånare i länet skulle minska jämfört med föregående år. Användningen minskade 
från 275 till 231 recept per 1000 invånare och år vilket motsvarar en minskning med 16 %. Det har 
funnits ett nationellt mål sedan 2006 att förskrivningen skulle komma ner till 250 recept. Det målet 
har nu uppnåtts.  

 

Figur19 Antibiotikaförsäljning* via recept till patienter i Uppsala län, recept per 1000 invånare och år. *ATC-grupp J01 
Antibakteriella medel för systemiskt bruk exklusive Hiprex. Källa: eHälsomyndigheten. 

 

Antibiotikaanvändningen minskade i alla åldersgrupper, mest bland de yngsta. Vanligast var 
preparat ur gruppen luftvägsantibiotika och där den största minskningen sågs inom öppenvården. 
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Figur 20 Expedierade recept av olika antibiotikagrupper för systemiskt bruk till invånare i Uppsala län. 
Luftvägsantibiotika: pcV, amoxicillin, amoxi-klav, cefalosporiner, makrolier och doxycyklin. Urinvägsantibiotika: 
pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim och kinoloner. Hud- & mjukdelsantibiotika: flukloxacillin och klindamycin 
samt lokala antibiotikapreparat. Akne-antibiotika: lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin. Källa: eHälsomyndigheten. 

 

Åtgärder för ändamålsenlig antibiotikaförskrivning 
Arbetet med ändamålsenlig antibiotikaförskrivning bedrivs med verksamhetsområde 
Infektionssjukdomar och Strama Uppsala län som operativ huvudaktör.  

I syfta att stödja ansvarfull och adekvat antibiotikaförskrivning drivs konceptet “antibiotic 
stewardship” genom sedvanliga föreläsningar utifrån 10-punktsprogrammet och antibiotikaronder 
för att stödja enskilda verksamheter och på ett pedagogiskt sätt utbilda vårdpersonal i 
terapiutvärdering. Antibiotikaronder har genomförts under vår och höst men fått pausats i 
perioder under året.  

Inom slutenvården används Infektionsverktyget för uppföljning. För att underlätta rapportuttag av 
resultat för verksamheterna har standardrapporter från infektionsverktyget till SAS Viya (It-system 
för beslutsstöd) införts. Interaktionen mellan antibiotikaansvarig läkare och superanvändare av 
Infektionsverktyget i VRI-teamet ska främja en ökad rationell antibiotikaanvändning 
Folktandvården har utdatarapporter där behandlarnas förskrivning följs upp, om det förskrivs på 
rätt indikation och vid rätt tillfällen i rätt dos. Inom primärvården har arbete med att främja 
användning av Primärvårdskvalitet genomförts. Andel förskrivna antibiotikadoser fortsätter att 
minska och följsamheten till listan över rekommenderade läkemedel ökar. Ökning av kliniska 
apotekare bidrar till säkrare läkemedelshantering och förskrivning. Uppdrag för vårdcentralernas 
lokala smittskydds- och antibiotikaansvariga läkare och sjuksköterskor har utvecklats. STRAMA 
bistår kvartalsvis med förskrivningsanalyser över antibiotikaförskrivning på alla vårdcentraler.  

Alla vårdcentraler deltar årligen i resistensbestämning vid bakteriell urinvägsinfektion genom att 
skicka in prover till mikrobiologen på Akademiska sjukhuset för analys. Svaren är viktiga för att 
styra och motivera antibiotikaförskrivningen i regionen 

Akademiska sjukhuset utför kontroll av följsamhet till 10-punktsprogrammets rekommendation 
om minst 2 blododlingar före insättande av intravenös antibiotika i behandlande syfte. Resultatet 
visar på 81 % följsamhet. 
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Trycksår 
Andelen trycksår har sjunkit och har legat på en relativt stabil nivå sen 2018. Hög arbetsbelastning, 
hög personalomsättning och hög andel mindre erfarna medarbetare kan ha bidragit till att 
andelen trycksår inte sjunkit tillräckligt.  

 

 
Figur 21 Andel personer med trycksår, andel sjukhusförvärvade trycksår och trycksår kategori 2-4 inom Region Uppsala 
2018-2020. Källa: SKR databas 

 

Åtgärder för att minska trycksår 
Att andel sjukhusförvärvade trycksår sjunker på Akademiska sjukhuset beror bland annat på en 
förbättrad dokumentation av de trycksår patienten hade vid inskrivning. Utbyte av madrasser till 
högre standard har medfört minskad risk för trycksår. Det systematiska arbetet har bestått av 
bland annat utbildning och uppföljning av resultat genom digitala trycksårsronder och möten med 
avdelningschefer, trycksårsansvariga sjuksköterskor och undersköterskor. Det är ett etablerat 
arbetssätt som är positivt och ger ett ökat lärande. 

Under 2019 påbörjades ett arbete med att ta fram en utdatarapport som skulle fungera som ett 
stöd för avdelningarnas dagliga arbete med att förebygga trycksår. Rapporten "RU trycksår daglig 
rapport" pilottestades och implementerades brett under våren 2020. 

Förbättringsområde är dokumentationen vid riskbedömning och dokumentation med fasta val för 
att få korrekt och användbar statistik till rapporten "RU trycksår daglig rapport". 

På Akademiska sjukhuset sker uppföljning av patientsäkerhetsarbetet med fall, nutrition och 
trycksår genom avstämning och stöd i förbättringsarbetet med de enheter som inte når uppsatta 
mål genom framtagande av handlingsplaner med åtgärder. Avvikelser rörande fall, nutrition och 
trycksår följs upp sjukhusövergripande. 
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Fall och fallskador 
Riskområdet fall och fallprevention har uppmärksammats sedan några år tillbaka och det börjar 
långsamt få effekt. Intern satsning inom verksamhetsområden och på avdelning med tydligt 
chefsstöd är en framgångsfaktor.  

Andel riskbedömningar för fall på sjukhusen varierar mellan 45–51% under året 2020. Antal fall 
som rapporterats i avvikelsesystemet MedControl har ökat vilket är väntat utifrån en högre grad av 
rapportering av avvikelser. 

Åtgärder för att minska fall 
Regionövergripande arbetsgrupper gällande vårdskadeområdena fall och fallprevention, trycksår 
och nutrition har skapats inom ramen för Kunskapsstyrningen. Mötet för de lokala 
arbetsgrupperna har ställts in på grund av pandemin. 

 

Nutrition  
Dagen nutrition är en kvalitetsuppföljning som tidigare genomförs 1 gång per år inom 
slutenvården. I väntan på utveckling av mätmetoden så utfördes ingen mätning i november år 
2020 och därför gjordes en förenklad Dagen nutrition där journalgranskningar utfördes för 
uppföljning om patienter var riskbedömda. Resultatet på Akademiska sjukhuset visade att 13 av 36 
avdelningar nådde sjukhusets mål för riskbedömningar.  

Akademiska sjukhusets utvecklingsarbete har bestått i utbildning till medarbetare och 
nätverksträffar med nutritionsombud samt uppföljning av handlingsplaner utifrån resultat från 
Dagen nutrition. Drygt hälften av avdelningarna har lämnat in ”Mål och handlingsplan”. 

Det behövs en tydligare styrning och krav på kvalitetsarbete för nutrition. Regionen behöver stärka 
rutiner, dokumentationen och uppföljningen av resultat, mål- och handlingsplaner på 
verksamhetsområdes- och enhetsnivå.  

Åtgärder för förbättrad nutrition 
I den regionövergripande arbetsgruppen för Rehabilitering postcovid-19 har ett kunskapsstöd för 
primärvården tagits fram gällande nutritionsbehandling efter covid-19. 

Regionövergripande arbetsgrupper gällande vårdskadeområdena fall och fallprevention, trycksår 
och nutrition har skapats inom ramen för Kunskapsstyrningen. Mötet för de lokala 
arbetsgrupperna har ställts in på grund av pandemin. 

 

Smärta  
Kvalitetsuppföljningen Dagen smärta genomfördes i november på regionens sjukhus. Antalet 
patienter som deltog 2020 var något färre än 2019. På Akademiska sjukhuset var det 342 patienter 
som tackade ja till att delta i kvalitetsuppföljningen Dagen Smärta. Av de hade 212 smärta och 189 
patient hade fått någon form av smärtbehandling. I omhändertagandet ingår inte enbart 
läkemedel utan även KBT, TENS, värme kyla, med mera. Antalet patienter som fått använda ett 
smärt-skattningsinstrument har minskat något sedan 2019.  
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 Målet är att 90 % av patienterna med smärta ska uppge sig vara nöjda med 
omhändertagandet av sin smärta. Resultat för Akademiska sjukhuset 85% och lasarettet i 
Enköping 89,5%. 

 Målet är att 70 % av patienterna med smärta, regelbundet blir smärtskattade med ett 
mätinstrument. Resultat för Akademiska sjukhuset 43% och lasarettet i Enköping 48%. 

Sjukhusen har inte uppnått något av huvudmålen och behöver fortsätta arbeta med att låta 
patienter med akutsmärta få skatta sin smärta med ett validerat smärt-skattningsinstrument.   
Enligt patienterna behöver omvårdnaden kring smärta bli bättre genom att informera om 
smärtbehandlingar, ge en individuellt anpassad behandling och utvärdera given smärtbehandling. 

Åtgärder för förbättrat arbete med smärta 
Ett utvecklingsarbete med smärtrehabilitering på primärvårdsnivå pågår gällande Vårdcentrum på 
Samariterhemmet. 

 

Säkrare läkemedelshantering 
Inom Region Uppsala har en tvärprofessionell arbetsgrupp med alla förvaltningar representerade 
tagit fram nya riktlinjer för läkemedelshantering. Dessa innefattar tydliga ansvars- och 
rollfördelningar, tydligt beskrivna rutiner för samtliga moment.  

På lasarettet i Enköping har verksamhetsområde kirurgi genomfört ett projekt rörande säkrare 
läkemedelshantering. Verksamhetsområdet medicin har genomfört stickprovskontroll av 
läkemedelslistor för patienter med dos förpackade läkemedel inför utskrivning. 

Nära vård och hälsa har bildat en arbetsgrupp för läkemedel med syftet är att säkerställa en säker 
läkemedelshantering och i samarbete med Akademiska sjukhusets specialistkliniker ta fram 
riktlinjer för förskrivning och uppföljning av läkemedel.  

Nära vård och hälsa har under 2020 anställt fler kliniska apotekare för att förstärka vårdteamet 
inom läkemedelsområdet. De kliniska apotekarna förser läkaren med ett välgrundat 
beslutsunderlag för både enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar, samt utvecklar 
tillsammans med vårdenhetens sjukvårdspersonal strategier till förbättring inom området patient-
läkemedel. Apotekarna verkar också som rådgivare i läkemedelsfrågor för vårdenhetens olika 
yrkeskategorier och medverkar i utbildning såväl inom vårdenheten som för patienter. 
 

Markörbaserad journalgranskning                     
Centralt granskningsteam arbetar med markörbaserad journalgranskning på sjukhusnivå. 
Sjukhusövergripande granskas 20-40 vårdtillfällen per månad. Granskning, teambedömning och 
inrapportering sker retrospektivt. I teamen ingår sjuksköterska och läkare från medicinsk och 
kirurgisk specialitet. Metoden innebär granskning av ett slumpmässigt stickprov av vårdtillfällen 
för patienter över 18 år som vårdats inneliggande mer än 24 timmar.  

Blåsöverfyllnad, trycksår, kirurgiska skador, vårdrelaterade infektioner och läkemedelsrelaterade 
skador dominerar. Utifrån resultaten har sjukhuset framförallt arbetat med att förebygga VRI. 
Kirurgiska skador har minskat – på grund av pandemin har färre kirurgiska operationer utförts. 
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Figuren 22 visar Akademiska sjukhusets fördelningen av skador under förra året tom. november 
månad (december månad ej granskad ännu).  

  

 

Markörbaserad journalgranskning har bidragit till att en del patientsäkerhetsbrister uppdagats 
som gått hela vägen till IVO-anmälan under 2020. Det visar på vikten av dessa slumpmässiga 
kontroller som ibland kan fånga upp allvarliga vårdskador som missats i de andra metoderna för 
upptäckt och rapportering av allvarliga vårdskador 

Markörbaserad journalgranskning vid vårdtillfällen med covid-19 
 1 529 vårdtillfällen har journalgranskats från samtliga 21 regioner16. Dessa utgör cirka 7,5 procent 
av samtliga covid-19vårdtillfällen, som registrerats i slutenvård under perioden 1 mars–30 juni. 
2020 i Sverige. Som jämförelse granskades slumpvis utvalda icke covid-19vårdtillfällen i den soma-
tiska slutenvården under samma tidsperiod. 
I covid-19gruppen låg skadefrekvensen på 18,4 procent, nästan dubbelt så högt som för övriga 
patienter som granskats under samma period. Lång vårdtid innebar förekomst av fler skador. De 
vanligaste skadorna var olika typer av vårdrelaterade infektioner och trycksår. Några nya 
skadetyper identifierades inte.  
Den höga andelen skador som noterades beror till stor del på att sjukhusvårdade patienter med 
covid-19 är mycket svårt sjuka och vårdas under längre tid och under förutsättningar, som i många 
avseenden i hög grad skiljer sig från det normala. 

 
16  Patientsäkerhet under extrema förhållanden – lärdomar från markörbaserad journalgranskning av 1 529 covid-19-
vårdtillfällen, SKR 
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Figur 23 visar andel (%) vårdtillfällen med respektive skadetyp, med och utan intensivvård 

 

Utlokaliseringar och överbeläggningar 
En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet 
än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultatet nedan visar 
antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra 
disponibla vårdplatser i Region Uppsala jämfört med övriga regioner i landet. 

 

Figur 24 visar antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Region Uppsala 2020 (Urval) 
och jämfört med övriga regioner i landet (Alla regioner) Källa: Väntetider i vården 

 
Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte 
uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård 
med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och 
arbetsmiljö.  
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Figur 25 visar antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser Region Uppsala 2020(Urval) och jämfört 
med övriga regioner i landet (Alla regioner) Källa: Väntetider i vården 

Vårdplastläget har varit ansträngt under 2020. När Pandemin slog till i mars omvandlades stora 
delar av infektions-och internmedicinska avdelningar till covid-19 platser. Beläggningsgraden för 
covid-19-platser har varit betydligt lägre jämfört med vanliga vårdplatser, för hela Akademiska 
sjukhuset har därför beläggningsgraden varit betydligt lägre än 2019. Antalet disponibla 
vårdplatser har varit lite högre jämfört med 2019. Omställningen i våras medförde att antalet 
utlokaliseringarna ökade kraftigt under våren till 40–50 patienter dagligen för att sedan gå ner till 
20 under sommaren för att sedan ta fart igen till 40 utlokaliserade per dag under senare del av 
hösten. 

 

Patientsäkerhetskultur 
Sedan 2018 års genomförds en gemensam medarbetarenkät och patientsäkerhetskulturmätning. 
Patientsäkerhetskulturmätning mäts genom 11 frågeställningar om patientsäkerhet.  Resultatet 
redovisas som hållbart säkerhetsengagemang (HSE) och kompletterar hållbart 
medarbetarengagemang (HME) som används i medarbetarundersökningen. HSE ger ett mått på 
arbetsplatsens patientsäkerhetskultur. Frågeställningarna kompletterar HME-frågorna för en ökad 
systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna utifrån både arbetsmiljö och 
patientsäkerhetsperspektiv. 

 

Figur 26 Resultat HSE för respektive förvaltning och Region Uppsalas totala resultat mellan åren 2018–2020. 

 

 

 

Resultat för Region Uppsala 2018–2020 per 
påstående 1–9. Resultat redovisas 0–100. 
 
 

HSE-resultat  2018 2019 2020 

Akademiska sjukhuset  62 62 63 

Folktandvården  66 66 67 

Lasarettet i Enköping  65 64 64 

Nära vård och hälsa  64 64 65 

Region Uppsala totalt 63 63 64 
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Figur 27 Resultat för Region Uppsala 2018-2020 påstående 1–9. Källa: Databas för 
Patientsäkerhetskulturmätning 

 
Akademiska sjukhuset har genomgående ett lågt resultat men resultaten skiljer sig mycket mellan 
sjukhusets olika verksamhetsområden. Resultatet har redovisats i sjukhusledningen och 
patientsäkerhetsrådet. Sjukhuset har en stor förbättringspotential och ett ökat samarbete med HR 
har påbörjats och kommer utvecklas under 2021. 

Folktandvårdens samlade HSE-index var 67 vilket är det högsta sedan mätningar startade. De 
frågor som utmärkte sig var ”Pratar om fel” och ”Trygg om närstående vårdas” som båda fick ett 
mycket bra resultat (70) och ”Fungerande samarbete” (63), som var det lägsta är den fråga vi ska 
arbeta vidare med på förvaltningsnivå. Enskilda kliniker med låga värden har cheftandläkare, HR-
konsult och klinikledningar analyserat tillsammans och upprättat en plan för vidare arbete på 
klinikerna.  

Patientsäkerhetsenheten Lasarettet i Enköping har hämtat metod och strategi för att förbättra 
patientsäkerhetskulturen från Sveriges kommuner och regioners skrift Att mäta 
patientsäkerhetskultur17. Följande åtgärder ur den har genomförts under 2020; främja 
rättvisekultur genom att stödja verksamheterna att förbättra processer, förutsättningar vid 
avvikelser, ta tag i omotiverad bristande följsamhet till medicinska rutiner, utbildningar inom 
patientsäkerhet för nya chefer och ett förbättrat stöd vid negativ händelse till patienter och 
anhöriga. 

Förbättringsbehov som ses är bättre teamarbete på alla nivåer och genomförandet av 
patientsäkerhetsdialoger. 

Samarbete med HR inom förvaltningarna är nödvändigt i arbetet med att förbättra 
patientsäkerhetskulturen. Nära vård och hälsa har initiera t ett sådant arbetet under året. 
Underlaget i medarbetarundersökningen (inklusive HME och HSE) utgör en god grund för ett 
sammantaget strategiskt arbete. 

Åtgärder under pandemin 
Vecka 10 inledde HSD planering av det övergripande arbetet med covid-19 i regionens epidemi- 
och hygienråd. I slutet av mars gick regionen upp i förstärkningsläge och arbetet fortsatte i RSSL. 

 
17 Att mäta patientsäkerhetskultur, TIPSGUIDE – FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER, SKR 
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Veckovisa möten har skett mellan vårdhygien och länsstyrelsen, smittskyddsenheten, länets 8 
kommunledningar (socialchefer) och MAS18 för avstämningar om det epidemiologiska läget och 
för samordning av gemensamma insatser för att minska smittspridning inom den kommunala 
vården. Även veckovisa möten genomfördes för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning inom 
den kommunala vård- och omsorgen. Vårdhygien och NVH tog fram ett bildstöd gällande 
skyddsutrustning för regionen och kommunerna.  

Dialog med privata vårdgivare har skett genom Primärvårdsforum som ägt rum varannan vecka 
under året. Ett nätverk för läkare med uppdrag på SÄBO för äldre startades med syfte att stärka 
läkarnas roll med att förebygga och handlägga misstänkta och bekräftade fall av covid-19. 

Under v 23 lanserade Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya riktlinjer för smittspårning. I 
samband med detta byggdes det upp en organisation för provtagning och smittspårning.  

Flera stora utbrott av covid-19 skedde på Akademiska sjukhuset under året med smitta av både 
patienter och personal. Enheten för vårdhygien samarbetade med respektive verksamhet för att 
begränsa smittspridning, identifiera systemfel, åtgärda systemfel genom ett stort antal 
utbildningar, informationsmöten och återkommande platsbesök. En arbetsgrupp kopplades till 
sjukhusets styrgrupp för att följa upp och utvärdera smittspridningar i syfte att förhindra nya 
utbrott. Med anledning av dessa utbrott genomfördes en händelseanalys.  

Bristen på förbrukningsmaterial under 2019 på grund av övergång till Apotekstjänst som 
leverantör har haft följdverkningar under 2020. Därtill tillkom en nationell brist på 
skyddsutrustning och material initialt under pandemin. Detta ledde till regelbundna möten mellan 
vårdhygien, företrädare för varuförsörjningen och verksamheter för att säkra tillgången på 
skyddsutrustning och provtagningsmaterial. 

Pandemin har ställt enorma krav på flexibilitet och samarbete på chefer och medarbetare inom 
Akademiska sjukhuset. Medarbetare har fått lånats ut till covid-19avdelningar, intermediär- och 
intensivvårdsavdelningar.  

Under pandemin har interna utbildningar fått pausats och nätverksmöten för ansvariga inom 
nutrition, fall och trycksår har inte kunnat genomföras. Digitala utbildningar har tagits fram som 
kommer att ges under 2021. 

Pandemin har tvingat Folktandvården att inte längre genomföra undersökningspass, vilket annars 
är ett effektivt arbetssätt som möjliggör att på ett patientsäkert sätt omhänderta många patienter. 
Istället har färre patienter fått behandling vilket minskat risken för smittspridning men bidragit till 
längre vårdköer. Åtgärder har vidtagits på klinikerna för att kunna ta emot patienter på ett 
smittsäkert sätt.  

Övriga åtgärder för förbättrad patientsäkerhet 
Folktandvården har arbetat systematiskt med egenkontroller av patientjournaler för att säkra 
kvaliteten på journalföringen. Granskningen görs enligt två principer: granskning på klinik av 10 
journaler per behandlare enligt ett fastställt protokoll och från ledningskontoret för att granska 
specifik frågeställning.  

 
18 MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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På lasarettet i Enköping har man arbetat med avvikelserapportering, ärenden från 
patientnämnden och enskilda klagomål för att uppnå en säkrare vård. Detta för att upptäcka och 
kunna åtgärda systemfel. Man har använt flera verktyg för ökad patientsäkerhet: förbättrad 
rapporteringskultur av avvikelser, stöd till medarbetare vid negativa händelser, strukturerad 
journalgranskning, händelseanalyser och åtgärdspaket för att minska vårdskador.  

 

Säkra vårdkedjor, kvalitetssäkrad utskrivning och sammanhållen vård 
Arbetssätt för att uppnå säkrare vårdkedjor och en mer sammanhållen vård redovisas i figur 28. 

Arbetssätt Beskrivning Område 
Påverkar inflödet till sjukhus  
- utbyggd närsjukvård 

genom mobila team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- direktinläggning för 
äldre multisjuka 
 

Mobilt närvårdsteam; Läkare och 
sjuksköterska utför akuta hembesök hos 
patienter som är 65 år och äldre. 
Samverkan sker med vårdcentraler, 1177, 
ambulans och kommunens sjuksköterskor i 
hemsjukvård och på SÄBO. Även hembesök 
för uppföljning av patienter utskrivna från 
närvårdsavdelningar och vissa 
sjukhusavdelningar. 

NVH 

Äldrevårdsenheten; Läkare utför planerade 
hembesök och samverkar med 
kommunens sjuksköterskor. Listning sker 
genom remiss från husläkare eller 
kommunens sjuksköterskor. 

NVH 

Förstärkt hemsjukvård, akuta eller 
planerade insatser. Tidiga insatser 
förebygger oplanerad återinskrivning. 

NVH 

Specialistansluten hemsjukvård (SAH). 
Palliativ hemsjukvård för alla åldrar oavsett 
bostadsort. 

AS 

Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) 
minskar oplanerad återinskrivning genom 
rehabiliteringsteam samt medicinskt- och 
palliativt team för södra länsdelens 
patienter med behov av specialistvård. 

LE 

Hjärtsviktsteam utför hembesök hos 
patienter som har hjärtsvikt och i behov av 
kardiologisk specialistvård. 

LE 

Äldre multisjuka kan läggas in direkt på 
geriatrisk vårdavdelning på Akademiska. 
Direktinläggningsplatser finns även vid 
geriatrikens avdelning i Tierp och på 
lasarettet i Enköping 

AS, LE 
 

I Uppsala finns Närvårdsavdelningen 
(NÄVA) för patienter som behöver 
sjukhusvård men inte specialistvård. 
Patienter från primärvården och mobila 
team kan läggas in direkt på NÄVA och vid 

NVH 
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Närvårdsavdelning i Östhammar efter 
läkarkontakt. 

Arbete inom sjukhus 
- flöde vid 

akutmottagningar 
 
 
- värdebaserad vård 

 
 

- produktionsavdelning 
 
 

- vårdplatskoordinator 
 

På akutmottagning identifieras sköra 
patienter, som är 65 år och äldre, av en 
sjuksköterska med geriatrisk kompetens. 
Inläggning i slutenvården kan undvikas om 
medicinska skäl inte föreligger. 

AS, LE 

Värdebaserad vård ger ökad 
patientdelaktighet och samverkan internt 
och externt. 

AS 

Vård och behandling utgår från individuella 
vårdplaner 

AS, LE 

Produktionsavdelningen arbetar för 
effektiva flöden och en enhetlig planering. 
 
Vårdplatskoordinator samarbetar med 
flödesansvariga på vårdavdelningar och 
akutmottagning. 

AS 
 

Påverkar utflödet från sjukhus 
- förstärkt utskrivning 

 
 
 
 
- samverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kommunikationsverktyg 

Rutiner finns för samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvård i 
Region Uppsala 

Slutenvård, primärvård 
och kommun 

- Utskrivningssköterska identifierar 
sköra äldre patienter och genomför ett 
förstärkt samtal inför hemgången. 

AS, LE 
 

Uppföljning per telefon inom 72 timmar 
efter slutenvård infördes som en del i 
pandemiarbetet 

NVH 

Kliniska apotekare 
- säkerställer att läkemedelslistor är 

korrekta och att rätta läkemedel 
skickas med patienten vid utskrivning 
till kommunal hemsjukvård 

- genomför enkla och fördjupade 
läkemedelsgenomgångar 

kan skicka remisser till primärvården och 
slutenvården för att förebygga 
överföringsfel 

AS, LE och NVH:s 
närvårdsavdelning 

(NÄVA) 

Prator Slutenvård, primärvård 
och kommun 

Figur 28 redovisar arbetssätt för att uppnå säkrare vårdkedjor och en mer sammanhållen vård i Uppsala län. 

Orosanmälningar 
1965 anmälningar har skickats till kommunernas socialtjänst gällande misstanke om att barn kan 
fara illa. Anmälningarna gäller 1471 olika individer. Akademiska sjukhuset har skickat 1371 
orosanmälningar, varav barnsjukhuset 425 och psykiatrikliniken 792. Lasarettet i Enköping har 
skickat 39 anmälningar, Folktandvården 55 och NVH har skickat 246 anmälningar. Siffrorna 
baseras på hur många gånger blanketten i Cosmic och T4 har använts. Antalet orosanmälningar är 
fler än de som är registrerade. Det finns en åtgärdskod i Cosmic för orosanmälning som är använd 
638 gånger. 
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Granskning av läkartillsyn i särskilt boende 
Inspektionen för vård och omsorg har granskat alla regioners arbete med läkartillsyn i särskilt 
boende under pandemin. Alla regioner har fått kritik på fyra punkter. 

 Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes 
behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 

 I några fall framgår det inte av journaldokumentationen att patienter och eller närstående 
har gjorts delaktiga i ställningstagande avseende beslut om vårdnivå 

 I några fall saknas uppgifter i journal om beslut och bedömning om palliativ vård och 
brytpunktsamtal 

 Det saknas i några fall dokumentation gällande enskildas behov, delaktighet och palliativ 
vård 

Region Uppsala har fått kritik gällande regionens vårdgivaransvar samt uppföljningsansvaret 
avseende de brister som finns hos de privata utförare som utför läkarvård på särskilt boende. 
Region Uppsala bestrider att äldre inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov. 
Gällande de tre övriga punkterna finns det brister som behöver åtgärdas. Region Uppsala skriver 
även att kommunikationen från Ivos sida varit bristfällig vilket försvårat hanteringen av kritiken. 
Region Uppsala beskriver vidare alla åtgärder som utförts under pandemin för att säkerställa 
patientsäkerheten samt ett stort antal åtgärder regionen har påbörjat eller avser utföra utifrån 
granskningsresultatet.  

 

11  Informationssäkerhet  
En säker informationsförsörjning är avgörande för Region Uppsalas förmåga att uppnå sina 
verksamhetsmål och därför pågår ett systematiskt informationssäkerhetsarbete (ledningssystem 
för informationssäkerhet).  

Förutom att följa inarbetade rutiner följer regionen även utvecklingen och digitaliseringen inom 
hälso- och sjukvården. Tre nya riktlinjer är framtagna (riktlinje ledning och styrning av 
informationssäkerhet, informationssäkerhet för chefer och informationssäkerhet för 
medarbetare). 

Riskanalyser genomförs kontinuerligt i samband med olika typer av förändringar, till exempel 
verksamhetsplanering, årlig förvaltningsplan för IT-system, upphandlingar och projekt. Region 
Uppsala har gjort en förstudie och planerar att implementera ett centraliserat logganalysverktyg 
som kommer att resultera i att regionen kan automatisera tidigare manuella loggranskningar. 
Verksamheterna genomför årligen egenkontroll gällande informationssäkerhet och frågorna rör i 
huvudsak hantering av personuppgifter, tystnadsplikt, sekretess och behörighetshantering. Det 
finns en ny interaktiv E-utbildning inom området informationssäkerhet som riktar sig till regionens 
samtliga medarbetare och som är obligatorisk. 

Förvaltningarna har haft särskilt fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Akademiska 
sjukhuset har en dataskyddsorganisation (DSO AS) som under året bistått sjukhusets verksamheter 
kring dataskyddsfrågor för att stärka patienters och medarbetares integritetsskydd. Det planerade 
arbetet för att systematiskt öka mognadsgraden vad avser dataskyddet har utgått ifrån 
verksamhetsplanen för DSO AS. Dessa aktiviteter har omfattat: 
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 Lokal rutin för hantering av personuppgiftsincidenter 
 Framtagande av grundläggande information och utbildning om 

personuppgiftsbehandlingar 
 Dataskyddsrevision 

 

12  Strålsäkerhet  
Inom Region Uppsala bedrivs verksamhet med joniserande strålning inom strålbehandling, 
nuklearmedicin samt medicinsk- och odontologisk röntgen. Medicinsk fysik vid Akademiska 
sjukhuset har ett uppdrag att tillse att verksamhet med joniserande strålning inom Region Uppsala 
bedrivs i enlighet med strålskyddslagen (2018:396) och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. 
Under 2020 har stort fokus legat på att fullt ut implementera den nya strålskyddslagstiftningen 
som trädde i kraft under 2018. 

Viktiga åtgärder som pågår eller har genomförts och bidrar till ökad patientsäkerhet är: 

 Arbete med ett nytt internrevisionsprogram för Region Uppsalas samtliga verksamheter 
med joniserande strålning 

 Framtagande av ett nytt format för det årliga strålskyddsbokslutet som engagerar samtliga 
verksamhetsområden på ett sätt så de blir mer involverade i arbetet och medvetna om sina 
eventuella brister 

 Ett systematiskt optimeringsarbete för de radiologiska och nuklearmedicinska metoderna 
har påbörjats under det gångna året 

 Införande av ett nytt ledningssystem i strålsäkerhet har givit ett fördjupat samarbete 
mellan strålsäkerhetsansvariga läkare, sjuksköterskor och sjukhusfysiker 

Medicinsk fysiks arbete på strålbehandlingen bidrar mycket till att hålla behandlingsutrustningen i 
säker klinisk drift med kvalitetskontroller, förebyggande underhåll och reparationer. Med 
uppgraderingar av simuleringssystem för att erhålla bättre verktyg för definition av målområden 
(tumörer eller infiltrerade områden) och noggrannare beräkningar ges läkarna ett bättre underlag 
vid ordination av strålbehandling, vilket ger en positiv effekt på patientsäkerheten. Regionens 
deltagande i teknisk utveckling, driftstagande av ny utrustning samt bidrag till möjligheten att 
använda nya funktioner i befintligt onkologiskt informationssystem har också haft en positiv effekt 
på patientsäkerheten. I övrigt har arbetet med anpassningar till den nya strålskyddslagstiftningen 
fortsatt med bland annat uppdaterad kallelse med var patienterna kan hitta mer information om 
för- och nackdelar med strålbehandling. 

En viktig del i att säkerställa att strålning används på ett säkert sätt inom vården är att berörd 
personal genomgår strålsäkerhetsutbildning. I strålskyddsbokslutet har det uppmärksammats att 
uppfyllnadsgraden inte varit tillräcklig inom Akademiska sjukhuset. Åtgärder för att komma 
tillrätta med denna brist har initierats och pågår nu kontinuerligt. I övrigt uppfyller Region Uppsala 
de flesta av Strålsäkerhetsmyndigheten krav men det finns alltid utrymme till förbättringar som är 
av betydelse för patientsäkerheten. 

Folktandvården ingår i den regionala strålsäkerhetsgruppen och har en egen röntgengrupp som 
träffas regelbundet för att diskutera och lösa frågor gällande röntgen. Från och med 2020 görs en 
särskild strålskyddskontroll av varje behandlare inom hela Folktandvården.  



41 
 

På lasarettet i Enköping sker löpande utbildning av medarbetare i strålsäkerhet och nya intyg för 
lokala tillstånd utanför verksamhetsområde radiologi har utfärdats. 

 

13  Övergripande mål och uppdrag för 2021 

Övergripande mål och uppdrag i Regionplan och budget 2021–2023 under det strategiska målet 
Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet. 

 
Område Uppdrag 2021 
Säker hälso- 
och sjukvård 

Under 2021 ska Region Uppsala skapa förutsättningar för en god kultur för 
patientsäkerhet som kännetecknas av riskmedvetet och proaktivt 
förhållningssätt.  
Under 2021 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner genom att arbeta med 
systematisk infektionsregistrering och genomförande av evidensbaserade 
åtgärder.  

Indikatorer  
 Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner i somatisk 

slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen  
 Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av 

samhällsförvärvad pneumoni  
 Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler  
 Andel sjukhusförvärvade trycksår  
 Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård  
 HSE - Hållbart säkerhetsengagemang 

Figur 29 redovisar övergripande mål, uppdrag och indikatorer för patientsäkerhetsarbetet i Region Uppsala 
2021 

Akademiska sjukhuset planerar att tydliggöra det systematiska kvalitet-och 
patientsäkerhetsarbetet för sjukhusets verksamhetsområden och fortsätta arbeta med 
patientsäkerhetskulturen och handlingsplanen för VRI. 

Folktandvården ska arbeta för att uppnå sina God Vård-mål för 2021: 

 Kunskapsbaserad vård, mål satta gällande riskpatienter 
 Säker vård, mål satta gällande antibiotikarecept på rätt indikation 
 Patientfokuserad vård, mål gällande kostnadsinformation före behandling 
 Effektiv vård, mål gällande ökad patienttid för tandsköterskor 
 Jämlik vård, mål gällande äldres tandvård via mobila team 
 Vård i rimlig tid, mål gällande förkortad tid i revisionskö 
 Hälsofrämjande vård, mål gällande ökning av frisktandvårdsavtal 

Lasarettet i Enköping har en patientsäkerhetsplan för 2021 som bygger på Region Uppsalas nya 
strategi för patientsäkerhet, den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet från 
Socialstyrelsen samt patientsäkerhetsområden som lasarettet bedömer behöver förstärkas. Vidare 
är den kopplad till lasarettets verksamhetsplan för 2021. Alla medarbetare ska ha grundläggande 
kunskap om patientsäkerhet, lagar inom området och vårdskador; exempelvis trycksår, fall, 
nutrition, läkemedel, kommunikation och teamarbete. Lasarettet ska arbeta aktivt med att säkra 
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rekryteringsprocessen avseende kompetens hos blivande medarbetare. Slutligen har lasarettet 
utvecklat en enkät för utlokaliserade patienter, som bygger på den nationella patientenkäten.  
Handlingsplanen mot vårdrelaterade infektioner föreskriver att lasarettsledningen tydligt 
signalerar att vårdrelaterade infektioner är oacceptabla. Vidare innefattar planen mål gällande 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, patienter med vårdrelaterad urinvägsinfektion, 
användning av antibiotika vid urinvägsinfektioner, antalet kateterdagar och infektioner på grund 
av centrala infarter. Lasarettet har en enkät för att fånga upp postoperativa infektioner och denna 
ska återupptas och skickas till alla passande patienter och resultaten ska användas i 
verksamheten. Användning av infektionsverktyget ska återupptas och fokus kommer att ligga på 
att minska överrapporteringen och att resultaten används i verksamheten.  

Nära vård och hälsa kommer att under 2021 fortsätta ha som målsättning att arbeta proaktivt och 
förhoppningen är att kunna prioritera arbetet med uppföljning av patientsäkerhetskulturen. 
Patientsäkerhetsronder och dialoger har pauserats för tillfället men kommer att återupptas. 
Arbetet med inrättande av vårdcentrum fortsätter och skall ta form under året. Särskilda 
äldremottagningar kommer att införas för att värna de multisjuka äldre, optimera deras 
omhändertagande och undvika inläggningar. En särskild satsning görs för barn och ungas psykiska 
hälsa med uppstart av ”Barn-och ungdomshälsan” och en enkel kontaktväg som kallas “En väg in”. 
NVH kommer att fortsätta arbetet med GAP-UL gällande in-och utskrivningsprocessen. 

 

 

 


