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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 mycket av covid-19pandemin. Många delar i 
hälso- och sjukvården har fått ställas om för att hantera pandemin. Det har handlat om 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 (BHK) har varit centrala. Samarbetet mellan regionen, privata 
aktörer och kommuner har intensifierats. Regionen har fått en vårdskuld som kommer att bli svår 
att hantera. 

Många har fått upp ögonen för vikten av patientsäkerheten och kunskapen om patientsäkerhet har 
blivit större under pandemin. Ett tydligt exempel på detta är vikten av basala hygienrutiner och 
klädregler för att hindra smitta.  

Inom Folktandvården har arbetet kopplat till covid-19 med kopplade restriktioner och riktlinjer 
genomsyrat allt patientsäkerhetsarbete under 2021.  

För Nära vård och hälsa har arbetet med pandemin varit högsta prioritet och snabba förändringar i 
uppdrag och arbetssätt har ställt stora krav på verksamheterna. Nära vård och hälsa har haft 
huvudansvar för provtagningsverksamheten för covid-19, smittspårning, tidbokning och 
rådgivning gällande vaccination mot covid-19. Utmaningarna har varit stora vad gäller 
utvecklingsarbeten som tvingats prioriteras ner. Personal lånades ut till Akademiska sjukhuset 
under första halvåret av 2021 och sjukfrånvaron har periodvis varit hög vilket har påverkat 
förvaltningen i mycket hög grad. 

Nära vård och hälsas verksamheter har genomfört kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. En 
starkt bidragande faktor till säkrare läkemedelshantering i förvaltningen är etableringen av 
kliniska apotekare. 

Satsningar som gjorts under året inbegriper Barn-och ungdomshälsan, Nära vård digitalt, 
Postcovidmottagning, Äldremottagningar samt arbetet med “Effektiv och nära-psykologisk 
behandling”. Dessa nya arbetssätt bedöms kunna effektivisera och höja kvalitet, tillgänglighet och 
patientsäkerhet för stora patientgrupper. 

Akademiska sjukhuset har påbörjat ett mål-och strategiarbete enligt en ny modell där en av fyra 
förflyttningar i strategin är att arbeta datadrivet med kvalitet. Kopplat till det tar sjukhuset fram ett 
arbetssätt för hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas inom verksamheterna. Syftet 
är att tydliggöra och underlätta för verksamheterna i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
Arbetssättet paketeras i ett “Baspaket för kvalitet och patientsäkerhet” som utgör grunden för det 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå. Arbetet med baspaktet 
har påbörjats under 2021. 
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Under 2021 omorganiserades verksamhetsutvecklingsavdelningen ihop med 
patientsäkerhetsavdelningen och Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet bildades där 
Vårdkvalitetsenheten, Enheten för vårdprocesstöd och Händelseanalysenheten ingår. 

Lasarettet i Enköping har fortsatt präglats av pandemin. Det stora kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet som utförts under året har gjort att lasarettets förmåga till krishantering 
har både prövats och förbättrats i ”skarpt läge”. Detta betyder att Lasarettet i Enköping nu kan, vid 
behov, snabbt omprioritera verksamhet och omfördela resurser. Denna förmåga har bibehållits 
och ytterligare förädlats under 2021. Lasarettet står nu väl rustat inför nya eventuella 
riskscenarion. Sjukhuset krisledningsrutiner är nu välbeprövade och välfungerande.  

Lasarettet är ett hälsofrämjande sjukhus, där kvalitet och säkerhet sätts i fokus. Tillsammans med 
Akademiska sjukhuset utgör lasarettet basen för slutenvården i Region Uppsala. Under 2021 har 
det konsekvent arbetats för gemensamma regionala rutiner och arbetssätt. Lasarettet har en 
patientsäkerhetsplan 2021 som bygger på Region Uppsalas nya strategi för patientsäkerhet, den 
nationella handlingsplanen för patientsäkerhet från Socialstyrelsen samt 
patientsäkerhetsområden som lasarettet bedömer behöver förstärkas. 

Det pågår oerhört mycket arbete för att främja patientsäkerheten som framkommer i denna 
patientsäkerhetsberättelse. Några exempel på resultat är att ärenden till Patientnämnden har ökat 
något, patientnöjdheten har ökat något inom somatisk slutenvård och öppenvård enligt Nationell 
patientenkät, antalet ärenden i avvikelsesystemet ligger relativt konstant, antalet 
orosanmälningar till kommunens socialtjänst vid misstanke om att barn kan fara illa har minskat 
något, likaså antalet Lex Maria-anmälningar, andelen trycksår har ökat något. Resultatet för basala 
hygienrutiner och klädregler har förbättrats kraftigt då stor vikt har lagts på mätningar av detta.  

2 Övergripande mål och strategier för 2021 
I Regionplan och budget för 2020–2022 finns ett strategiskt utvecklingsområde som handlar om 
patientsäkerhet: Alla invånare ska känna trygghet och tillit till en jämlik hälso- och sjukvård som 
präglas av hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Det strategiska målet är: Hälso- och 
sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet.  

Mål 2021 
Följande indikatorer finns gällande patientsäkerhet under det strategiska målet om en hälso- och 
sjukvård med god kvalitet och tillgänglighet i Regionplan och budget: 

 Andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner i somatisk 
slutenvård i relation till antalet vårdtillfällen ska minska 

 Andelen bensyl-pc eller penicillin V ska öka vid antibiotikabehandling av 
samhällsförvärvad pneumoni  

 Följsamhet till hygienrutiner samt klädregler ska vara 100% 
 Andel sjukhusförvärvade trycksår ska minska  
 Andel utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård ska minska  
 HSE - Hållbart säkerhetsengagemang ska öka 
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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. 

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 Organisation och ansvar för patientsäkerhet 
Ansvar och engagemang för utveckling av patientsäkerhetsarbetet ligger på 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 indikatorer för att utveckla kvaliteten i vården. 
Regionfullmäktige ger uppdrag till regionstyrelsen. 
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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 ingår i patientsäkerhetsteamet. 

Utvecklingsstrateg vid Regionkontoret arbetar strategiskt med patientsäkerhetsfrågor 
regionövergripande och ingår i patientsäkerhetsteamet.  

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 samt infektionskliniken. Vid behov kan andra funktioner delta i rådet.  

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.  

Strama arbetar för en rationell användning av antibiotika och analyserar 
antibiotikaanvändningen i förhållande till rådande behandlingsrekommendationer samt 
återkopplar till berörda inom förvaltningarna. 

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.  

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 
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läkemedelsanvändning. I uppdraget ingår också att med stöd av Läkemedelsteamet på 
Regionkontoret samordna läkemedelsarbetet inom regionen. 

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 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. 

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. Alla medarbetare förväntas även medverka i det 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 

Ledningsgruppen vid Akademiska sjukhuset består av sjukhusdirektör, biträdande 
sjukhusdirektörer, verksamhetschefer, stabschefer och chefsläkare. Under 2021 slogs 
verksamhetsutvecklingsavdelningen ihop med patientsäkerhetsavdelningen och avdelningen för 
kvalitet och patientsäkerhet bildades. Under avdelningen finns vårdkvalitetsenheten och enheten 
för vårdprocesstöd. Till avdelningen är rådet för kvalitet och patientsäkerhet med tillhörande 
arbetsutskott knutet. Ansvaret för patientsäkerhet ligger i linjeorganisationen och samordningen 
av patientsäkerhetsarbetet på sjukhuset ligger på den nya enheten. 

Ledningsgruppen vid lasarettet i Enköping är styrgrupp för patientsäkerhetsarbetet, anger 
inriktning, fastställer mål och följer upp det lasarettsövergripande patientsäkerhetsarbetet samt 
handlingsplanen för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsplanen bygger på Region Uppsalas nya 
strategi för patientsäkerhet, den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet samt 
patientsäkerhetsområden som lasarettet bedömer behöver förstärkas.  

Ledningsgruppen för Nära vård och hälsa har det yttersta ansvaret för att följa upp mål och peka 
ut inriktningen för patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen har återstartat Kvalitet-och 
patientsäkerhetsrådet sedan september 2021, efter att ha varit pausat tidigare under pandemin. I 
rådet ingår en större del av ledningsgruppen inklusive patientsäkerhetsstrateg och 
verksamhetschef för APC-utveckling. Här återrapporteras arbetet på regionnivå och 
patientsäkerhetsarbetet på förvaltningen följs upp. En utvecklingsenhet med 
patientsäkerhetsstrateg är viktiga resurser i patientsäkerhetsarbetet. 
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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 den lokala samverkansgruppen 
startat upp, som en del i det nationella arbetet kring kunskapsstyrning.  

Organisation under pandemin 
Under våren, fram till juni, var Region Uppsala i förstärkningsläge och stabsläge gällande frågor om 
covid-19. I juni avslutades stabsläget men regionen fortsatte ha samverkansmöten en gång per 
vecka för informationsutbyte. Efter samverkansmötena hade regiondirektören styrgruppsmöten 
med förvaltningsdirektörerna där beslut fattades gällande pandemin. Under slutet av året när 
omikronvarianten började dyka upp förbereddes det för nytt stabsläge.  

Under året har organisationer för provtagning av covid-19, smittspårning samt vaccination mot 
covid-19 byggts upp och arbetat intensivt.  

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 gång per vecka för 
kort avstämning gällande pandemin. 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 och i regionen har en lokal samverkansgrupp 
för patientsäkerhet bildats. Regionövergripande arbetsgrupper har bildats för prevention av 
vårdrelaterade infektioner, fall, trycksår och nutrition.  

Folktandvården samarbetar med Nära vård och hälsa och Cosmos för att identifiera riskbarn i tidig 
ålder. Folktandvården samarbetar med kommunerna inom äldrevården, både med hembesök och 
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utbildningar inom munhälsa för personal. Därtill bidrar Folktandvården med undersökningar som 
underlag inför beslut av socialtjänsten om barn ska vårdas utanför det egna hemmet och har 
föreläst i ämnet för socialtjänsterna i region Uppsala. Folktandvården deltar i Öppna förskolor och 
samverkar med Nationellt centrum för kvinnofrid. Därutöver har Folktandvården även föreläst för 
andra verksamheter, till exempel SFI, pensionärsorganisationer och deltagit i Barnrättsdagarna.  

Inom Nära vård och hälsa har mycket av samverkan varit pandemirelaterad. Arbetet med 
vårdcentrum har kunnat drivas men långsammare än planerat. Arbetet med GAP-UL har fortsatt 
med fokus på att införa ett nytt IT verktyg, Cosmic Link. Det har satt fokus på de underliggande 
samverkansprocesserna då patienter skrivs in eller ut från sjukhus. För att stärka det 
gemensamma arbetet mellan kommunerna och regional vård med fokus på SÄBO har det så 
kallade SÄBO-läkarnätverket samlats för att dels genomföra en mer effektiv vaccination, dels för 
att gå igenom nya behandlingsrutiner. Chefsläkare har även fortsatt att samla länets MAS:ar, 
Vårdhygien, Provtagningsenhet och Smittskydd med regelbundenhet. 

Akademiska sjukhuset har startat en arbetsgrupp internt för vård i samverkan (VIS) för att lyfta 
samverkansfrågorna och VIS-dokument. Syftet med arbetet har varit att stärka det interna arbetet 
gällande vård i samverkan och även samverkan med Region Uppsala och kommunerna. Ett arbete 
påbörjades med att utveckla samlade utdatarapporter inom God Vård för fall, trycksår, VRI, smärta 
och undernäring/nutrition för att underlätta uppföljning och utvärdering. 

Lasarettet i Enköping har deltagit i regionens suicidpreventiva arbete och handlingsplanen 
“Suicidprevention - handlingsplan Lasarettet i Enköping” är godkänd och publicerad. Samverkan 
med kommunerna sker via Patientsäkerhetsgruppen. Samverkan med Akademiska sjukhuset har 
skett då verksamhetschefer tillsammans med biträdande sjukhusdirektören deltagit i olika 
samverkansgrupper. 

Informationssäkerhet  
Region Uppsalas Säkerhetsprogram har beslutats av Regionfullmäktige och ligger till grund även 
för det arbete som bedrivs inom informationssäkerhetsområdet. Regiondirektören har beslutat om 
flera riktlinjer inom informationssäkerhet som utgår från standarderna  ISO/IEC 27001 och SS-EN 
ISO/IEC 27002 och som på en övergripande nivå fastställer organisation, roller och ansvar. 
Regiondirektören har vidare genom instruktioner beslutat om hur riktlinjerna ska tillämpas samt 
hur organisation, roller och ansvar på tjänstemannanivå ska utformas. Region Uppsala genomför 
löpande klassningar (KLASSA) och riskanalyser i olika sammanhang kopplat till 
informationssäkerhetsarbetet inklusive bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 
vilka alla är avgörande för patientintegritet och patientsäkerhet. Flera andra riktlinjer och rutiner 
inom informationssäkerhet är påbörjade och kommer att fastställas under 2022. Regionens 
dataskyddsorganisation består av dataskyddsombud  och dataskyddsamordnare på 
förvaltningsnivå som träffas regelbundet i arbetet. 

En ny version av den obligatoriska utbildningen inom informationssäkerhet för alla anställda finns 
som en e-utbildning i regionens läroplattform, Pingpong. Alla nya chefer får en lärarledd 
introduktionsutbildning inom informationssäkerhet och dataskydd. Antalet uppföljningar har varit 
lägre under året p.g.a. det ansträngda läget under Covid-19. Uppföljning har under året särskilt 
gjorts av hanteringen av skyddade personuppgifter och dataintrång vilket har resulterat i 
uppdaterade rutiner och införande av löpande uppföljningar av dom avvikelser som registreras i 
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avvikelsehanteringssystemet. Uppdaterade riktlinjer, rutiner och processer avseende anmälningar 
av personuppgiftsincidenter (PUI) har också förbättrats under året. 

Strålsäkerhet 
Inom Region Uppsala bedrivs verksamhet med joniserande strålning inom strålbehandling, 
nuklearmedicin samt medicinsk- och odontologisk röntgen. Medicinsk fysik vid Akademiska 
sjukhuset har som uppdrag att tillse att verksamhet med joniserande strålning inom Region 
Uppsala bedrivs i enlighet med strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) 
samt tillämpliga föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under 2021 har stort fokus legat på 
att förbättra styrning och ledning av strålsäkerhetsarbetet via ledningssystemet för strålsäkerhet. 

Viktiga åtgärder som pågått eller har genomförts under 2021 och som bidrar till ökad 
patientsäkerhet: 

 Uppstart av beslutat internrevisionsprogram för Region Uppsalas samtliga verksamheter 
med joniserande strålning. Under 2021 har följande områden granskats: Åtgärder av brister 
från strålskyddsbokslut 2019, systematiskt optimeringsarbete, beslutade åtgärder efter 
riskanalys av strålbehandlingsprocessen, införandet av ny strålskyddslagstiftning.  

 Utbyte av revisionsinsatser med Region Örebro har startats. 
 Ny form av strålsäkerhetsbokslut har tagits fram från år 2020 som uppfyller kraven i 

ledningssystemet. Verksamheterna har själva upprättat boksluten samt fått krav på åtgärd 
då det bedömts som nödvändigt. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en inspektion av strålsäkerheten för 
arbetstagare och allmänheten vid den nuklearmedicinska verksamheten under hösten. 
Konstaterade brister har orsaksanalyserats och en åtgärdsplan har upprättats som 
regionen nu arbetar efter. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en inspektion av strålsäkerheten för patienter 
inom strålbehandlingsverksamheten. Inspektionsrapporten är inte fastställd ännu men 
inspektörerna fann inga större avvikelser av regionens arbetssätt gentemot lagstiftningen. 

 Kontinuerligt kvalitetsarbete, förebyggande- och avhjälpande underhåll av 
strålbehandlingsutrustning för patientsäker klinisk drift. 

 Uppgradering av simuleringssystem för att erhålla bättre verktyg för definition av 
målområden (tumörer eller infiltrerade områden) och noggrannare beräkningar som ger 
läkarna ett bättre underlag vid ordination av strålbehandling. 

 Deltagande i teknisk utveckling, driftstagande av ny utrustning samt bidragande till 
möjligheten att använda nya funktioner i befintligt onkologiskt informationssystem. 

 

En viktig del i att säkerställa att strålning används på ett säkert sätt inom vården är att berörd 
personal genomgår strålsäkerhetsutbildning. Uppfyllnadsgraden har inte varit tillräcklig inom 
Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Åtgärder för att komma till rätta med denna brist 
pågår kontinuerligt och efter utgången av 2021 har en betydande förbättring skett gentemot 
tidigare år. I övrigt uppfyller Region Uppsala de flesta av Strålsäkerhetsmyndigheten krav, men det 
finns alltid utrymme till förbättringar som är av betydelse för patientsäkerheten. 

Folktandvården har regelbundna röntgenmöten och möten med Strålsäkerhetsrådet. Det finns 
klinikansvariga personer med radiologiskt ansvar för den intraorala röntgenutrustningen och 
arbete kopplat till röntgen.  

På Akademiska sjukhuset har under 2021 stort fokus legat på att förbättra styrning och ledning av 
strålsäkerhetsarbetet via ledningssystemet för strålsäkerhet. De två avvikelser som 
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Strålsäkerhetsmyndigheten identifierade vid inspektion av strålsäkerheten för patienter inom 
strålbehandlingsverksamheten åtgärdas. Sjukhuset har en representant i regionens 
Strålsäkerhetsråd.  

Lasarettet i Enköping har löpande utbildning av medarbetare i strålsäkerhet. Registrering sker av 
medarbetare som uppfyller kraven på strålskyddsutbildning som gäller för verksamhetsområdet. 
Det redovisas separat per verksamhetsområde och för de olika utbildningsmomenten. Lasarettet 
har en representant i regionens Strålsäkerhetsråd.  

 

4 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 förutsättningar1.  

I arbetet med att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård arbetar Region Uppsala med 
att utveckla och införa konceptet Patientkontrakt2 som handlar om att skapa delaktighet, 
samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Inom 
arbetet med de personcentrerade vårdförloppen läggs Patientkontrakt löpande till som en del av 
dokumentationen. 

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.  

Projektet Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län3 har arbetat med att belysa de vinster som 
arbete med delaktighet för med sig samt metoder för detta och goda exempel. ViS riktlinjen 
”Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län” är ett stöd i arbetet och den har aktivt spridits under 
2022.  

En aktivitet som genomförts för att öka patienter och närståendes delaktighet är en simulering i 
form Esther SimLab - en metod som syftar till att personalen får träna på icke-tekniska färdigheter 
genom simulering. Här deltar patientrepresentant från målgruppen för att bidra med erfarenheter 
och kunskap från att vara patient/brukare i situationen som berörs.  

Under 2021 har flera olika projekt inhämtat synpunkter och upplevelser från både invånare, 
intresseorganisationer, patienter och närstående genom intervjuer, enkäter och metoden 
användarresor. 

 
1 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024, Socialstyrelsen 
2 Region Uppsala-Patientkontrakt 
3 Projekt Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län 
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5 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 till verksamheten från Patientnämnden hanteras och svaras till 
Patientnämnden som sköter kontakten och återkopplingen till patienten. 

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.  

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg   
IVO har en pågående tillsyn av Akademiska sjukhusets akutmottagning sedan flera år tillbaka. 
Under sommaren förvärrades läget och Region Uppsala hade veckovisa möten med IVO under en 
period. Under hösten kom ett föreläggande att Akademiska sjukhuset skulle öppna 30 nya 
vårdplatser till 1 december. Om detta inte infriades skulle regionen få betala vite om 2 miljoner 
kronor. Region Uppsala överklagade och fick en ny tidsfrist. Tillsynen är inte avslutad. Efter IVO:s 
tillsyn av sjukhusets akutmottagning, tillgång till vårdplatser och utlokaliserade patienter har 
vårdplatskapaciteten förstärkts. 

Under hösten startades en ny tillsyn av Lasarettet i Enköping. Regionen lämnade in uppgifter till 
IVO gällande organisation, ambulansverksamhet och patientsäkerhetsarbete. Ingen återkoppling 
från IVO skedde under året.  

Patientnämnden    
Patientnämndens roll i klagomålssystemet är att fungera som en brygga mellan patienter och 
Verksamhet som verkar opartisk och fristående i förhållande till vårdgivaren. Upplevelsen av 
vården är en viktig kunskapskälla för kvalitetsutvecklingen och det ständiga förbättringsarbetet. 
Patientberättelserna bygger på synpunkter och klagomål från patienter eller deras närstående. 
Syftet är att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre, genom att beskriva, reda ut och 
förklara. 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. 

Tre gånger per år får förvaltningschefer, verksamhetschefer, chefsläkare med fler en 
sammanställning av avidentifierade ärenden och statistik inom respektive verksamhet. I ärenden 
där patientnämnden begär ett yttrande från vården, får verksamhetschefen ta del av hela 
patientens berättelse och frågor till vården. 

Regelbundet genomförs fördjupade analyser inom olika områden utifrån avslutade ärenden inom 
ett huvudproblem/delområde eller verksamhetsområde. 
Under 2021 har patientnämnden skrivit fyra analyser utifrån avslutade ärenden. 

 Barn 
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 Covid-19 
 Psykisk ohälsa 
 Undersökning & bedömning 

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. 

Antalet klagomålsärenden ökade med 14 % jämfört med föregående år. 

 
Figur 1 visar antal inkomna klagomål till patientnämnden från år 2016–2021 

Flest ärenden finns inom vård och behandling, kommunikation och tillgänglighet. Vanligast är 
ärenden om undersökning/bedömning och behandling. Inom kommunikation är det bristande 
information och bemötande.  
Störst ökning inom tillgänglighet och väntetider till vården. Då vanligast till undersökning och 
bedömning. Områden som behandling, information och bemötande är vanliga områden som 
patienter och närstående har synpunkter på. Se figur 2. 

 
Figur 2 visar antal ärenden fördelat på huvudrubrik inom Region Uppsala under åren 2020 och 2021 
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Under året kan 296 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. 
 

 Akademiska 
sjukhuset 

Lasarettet i 
Enköping 

Nära vård och 
hälsa 

Folktandvården 

Enskildas 
klagomål 

250 (229) 13 (29) 56 (76) 34 (27)  

Patientnämnden 
begärt yttrande 

238 (244) 13 (24) 66 (61) 66 (53) 

Figur 3 Tabellen visa antal ärenden till Patientnämnden och enskildas klagomål som inkommit direkt till 
förvaltningarna. (2020 års antal visas inom parentes) 

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. 
 
Frågorna i Nationell patientenkät är indelade i sju dimensioner. 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.  

Strategin är att ständigt förbättras inom dessa områden och målet är att värdet ska öka.    

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

Under 2021 har det genomförts Nationellt gemensamma mätningar inom primärvård och inom 
specialiserad somatisk öppen- och slutenvård. Ordinarie mätning för somatisk sluten- och 
öppenvård skulle ha genomförts 2020 men blev då inställd på grund av pandemin efter ett beslut 
av Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.  

Somatisk slutenvård 
För den somatiska slutenvården inom Region Uppsala förbättrades resultat sedan senaste 
mätningen 2018. Helhetsintrycket har ökat från 86,4% 2018 till 89,5%, delaktighet och involvering 
från 80,2% 2018 till 82,3% 2021 samt respekt och bemötande från 83,8% 2018 till 86,3% 2021.  
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Figur 4 visar Region Uppsalas resultat från de olika dimensionerna inom den somatiska 
slutenvårdsmätningen 2016–2021 Källa: SKR. 

Somatisk öppenvård 
För den somatiska öppenvården inom Region Uppsala förbättrades resultat sedan senaste 
mätningen 2018. Helhetsintrycket har ökat från 90% 2018 till 90,7%, delaktighet och involvering 
från 88,7% 2018 till 89,5% 2021 samt respekt och bemötande från 89,8% 2018 till 90,5% 2021.  
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Figur 5 visar Region Uppsalas resultat från de olika dimensionerna inom den somatiska 
öppenvårdsmätningen mellan 2016-2021 Källa: SKR. 

Extra mätningar 2021 
Under 2021 fick regionerna möjlighet att delta i så kallade ”extramätningar” inom akutsjukvård. 
Extramätningar är inte nationellt gemensamma utan är upp till varje verksamhet att välja om de 
vill delta och bekostas av verksamheterna själva. För Region Uppsala valde tre enheter att delta; 
öron- näs- och halsmottagningen (ÖNH) vid Akademiska sjukhuset samt akutmottagningen för 
gynekologi vid Akademiska sjukhuset och akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping.  

Resultatet visar att öron- näs- och halsmottagningen (ÖNH) har ett försämrat resultat på 5 av 
dimensionerna med ett helhetsintryck på 84% 2021 jämfört med 88,6% 2020, delaktighet och 
involvering 77,9% 2021 jämfört med 82% 2020 samt respekt och bemötande 82,7% 2021 jämfört 
med 88,4% 2020. Resultatet visar att akutmottagningen för gynekologi har ett förbättrat resultat 
på alla sju dimensionerna med ett helhetsintryck på 85,1% 2021 jämfört med 76,3% 2020, 
delaktighet och involvering 84,8% 2021 jämfört med 76,1% 2020 samt respekt och bemötande 
86,7% 2021 jämfört med 80,7% 2020.  
För akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping har de ett försämrat resultat på sex dimensioner 
med ett helhetsintryck på 85,4% 2021 jämfört med 88,1% 2020, delaktighet och involvering 80,9% 
2021 jämfört med 80,9% 2020 samt respekt och bemötande 86,6% 2021 jämfört med 87,4% 2020. 

Primärvård 
Sedan 2019 års mätning mäts både sjuksköterske- och läkarbesök inom primärvården. Vid en 
jämförelse mellan sjuksköterske- och läkarbesök så skattar patienterna sina upplevelser generellt 
högre vid sjuksköterskebesök. För de sammantagna resultaten för Primärvården (offentlig och 
privat regi) i Region Uppsala ses ett försämrat resultat på alla sju dimensioner. Helhetsintrycket 
har minskat från 83,6% 2019 till 81,9% 2021, delaktighet och involvering från 82,4% 2019 till 81,6% 
2021 samt respekt och bemötande från 87,4% 2019 till 86,9% 2021.  
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Figur 6 visar Region Uppsalas resultat från de olika dimensionerna inom den primärvårdsmätningen mellan 
2016–2021 Källa: SKR. 

Coronarelaterade frågor 
Relaterat till coronapandemin har två frågor lagts till i NPE och i båda årets mätningar.  

Majoriteten av respondenterna uppger att de inte har undvikit att söka vård på grund av 
coronapandemin (>50%). Samtidigt har upp till en fjärdedel av respondenterna uppgett att de 
undvikit att söka vård på grund av coronapandemin.  

Den andra frågan berörde patienternas förväntan att kunna få vård vid behov på grund av 
coronapandemin där runt 40% av respondenterna uppger att deras förväntningar inte har 
påverkats av coronapandemin. För den somatiska slutenvården så är det 34% av respondenterna 
som uppger att deras förväntningar på att kunna få vård vid behov har förändrats på grund av 
coronapandemin.  

Övriga utvecklingsarbeten kopplade till NPE 
Under hösten 2021 genomfördes en pilot riktad till barn på Barnsjukhusets 
öppenvårdsmottagningar vid Akademiska sjukhuset. Piloten drivs av SKR och förutom Region 
Uppsala så har Region Värmland också deltagit. Målgruppen för undersökningen var barn i 
åldrarna 10 till 14 år och är den första Nationella patientenkäten där frågorna ställs direkt till 
barnen själva. Resultatet från piloten kommer under våren 2022. 

Region Uppsala har deltagit i utvecklingsarbete för utvecklande av enkät till ambulanssjukvård.  
Regionen har även deltagit i utvecklingsarbete för enkät till patienter inom Psykiatrin. Dessa 
mätningar startar i Q1 2022 och kommer genomföras via 1177.  
 

6 Riskhantering     
Att identifiera, bedöma och analysera risker är en viktig del i arbetet att förebygga vårdskador. Det 
kräver att alla som arbetar i vården har ett riskmedvetet förhållningssätt och vet vad som pågår i 
verksamheten. Hälso- och sjukvården förändras ständigt, vilket gör att riskerna också förändras 
och kan vara svåra att förutsäga. Därför är det nödvändigt att både ha stor kunskap om risker i sig 
och god beredskap för att hantera dem. 

Vårdgivaren ska arbeta förebyggande och fortlöpande bedöma om det finns risk för att det 
inträffar händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet och säkerhet.  

Riskanalyser kan behöva genomföras före förändringar av en verksamhet. De kan också behöva 
göras inför förändringar av personalens sammansättning eller före det att nya arbetssätt eller 
metoder börjar tillämpas. 

I det dagliga patientsäkerhetsarbetet tillämpas 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 2021 genomförde Folktandvården ett flertal riskanalyser i upp- och nedtrappningar av 
åtgärder på kliniknivå kopplat till aktuellt Covid-läge. Även inför införandet av ny hälsodeklaration 
genomfördes riskanalys. 
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Lasarettet i Enköping har påbörjat ett riskanalysarbete avseende samarbete och ansvarsfördelning 
mellan Anestesi, Operation och Intermediärvårdsavdelningen och verksamhetsområde medicin 
angående patienter som vårdas på Intermediärvårdsavdelningen. Riskanalys avseende 
gallvägskirurgi har resulterat en ny rutin för röntgen av gallgångar under operation som alltid 
granskas av radiolog. 

Nära vård och hälsa har säkerställt rutiner för ett systematiskt och fortlöpande arbete med 
riskhantering i verksamheten. Riskanalyser har genomförts relaterat till förändrade arbetssätt och 
nya rutiner för att upprätthålla fungerande och säker vård, tillgång till nödvändiga material och 
testning av regionens befolkning under den pågående pandemin. 

Riskanalyser har genomförts även på Akademiska sjukhuset men där finns ett behov att öka 
antalet riskanalyser med större fokus på patientsäkerhet. Sjukhusets centrala händelseanalysteam 
planerar för att kunna erbjuda stöd till enskilda verksamhetsområden samt även utföra större 
riskanalyser av verksamhetsområdesövergripande förändringar. Utbildning i händelseanalys och 
riskanalys har genomförts. 

 

7 Hälso- och sjukvårdens 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. Medarbetarna uppmanas rapportera risker för vårdskador samt händelser 
som har eller hade kunnat medföra en vårdskada i regionens avvikelsehanteringssystem 
MedControl. 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 it-systemet MedControl som avvikelsehanteringssystem.  
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Figur 7 Antal registrerade avvikelser under året 2021 inom Region Uppsala. Källa: 
Avvikelsehanteringssystemet MedControl 

 
Figur 8 Antal registrerade avvikelser under året 2021 inom Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa, 
Folktandvården och de privata vårdgivarna. Källa: Avvikelsehanteringssystemet MedControl 

 

Antalet avvikelser har minskat något (-5,3%) på totalen för Region Uppsala. Antalet avvikelser som 
är katastrofala/betydande avvikelser har minskat med 15% sedan föregående år. Majoriteten av 
inrapporterade patientavvikelserna är inom klassificeringen Information/kommunikation, 
behandling, läkemedel och omvårdnad. 

Nya chefer och ärendeansvariga utbildats löpande i avvikelsehantering och 
avvikelsehanteringssystemet. Under 2021 har ett regionövergripande revideringsarbete 
genomförts av händelseklassificeringar i avvikelsehanteringssystemet med syfte att skapa bättre 
möjligheter att kunna följa upp avvikelser inom identifierade riskområden och kunna använda 
resultaten i förbättringsarbeten. Händelseklassificering “Övrigt” har tagits bort, för att få tydligare 
utdata. 
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Figur 9 Avvikelser fördelat utifrån händelseklassificeringar på Akademiska sjukhuset 2021. Källa: 
Avvikelsehanteringssystemet MedControl 

Avvikelser i samverkan 
Kommunerna har skickat in 276 (234 år 2020) avvikelser till regionen och regionen har skickat ut 
274 (198 år 2020) 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. Ett annat ärende gäller 
sjuksköterskor i kommunerna och deras ansvar för akuta bedömningar på personer med 
hemtjänst men ej hemsjukvård. 

Orosanmälningar  
1736 (1965 år 2020) anmälningar har skickats till kommunernas socialtjänst gällande misstanke om 
att barn kan fara illa. Anmälningarna gäller 1507 (1471 år 2020) olika individer. Akademiska 
sjukhuset har skickat 1279 (1371 år 2020) orosanmälningar, varav barnsjukhuset 339 (425 år 2020) 
och psykiatrikliniken 804 (792 år 2020). Lasarettet i Enköping har skickat 35 (39 år 2020) 
anmälningar, Folktandvården 193 (55 år 2020) och NVH har skickat 284 (246 år 2020) 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 828 (638 år 2020) gånger. 

Utredning av händelser – vårdskador 
 Akademiska 

sjukhuset 
Lasarettet i 
Enköping 

Nära vård 
och hälsa 

Folktandvården 

Lex-Maria 39 (48) 4 (9) 1 (1) 1 (0) 

2021: Figur 10 visar 2021 års antal anmälningar enligt lex Maria (2020 års antal visas inom parentes) 

Folktandvården har anmält en Lex Maria under året. Ett exempel på en händelseanalys är ett 
ärende gällande en retinerad tand (tandanlag som ännu ej brutit genom tandköttet och är 
inkapslad i käkbenet).  Det gällde en underkäkshörntand som legat så djupt att den inte upptäckts. 
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Då en panoramaröntgen togs upptäcktes att tanden vandrat i underkäken från ena sidan till den 
andra och där skadat motsvarande tands rot. Arbete pågår för att skapa riktlinjer med 
berättigandebedömning av när röntgen ska tas.   

I Nära vård och hälsa har sju händelseanalyser genomförts. Gemensamt för flera av analyserna har 
varit bristande hantering av provsvar eller undersökningsresultat som lett till fördröjd eller missad 
diagnos. Genomgående är att hög arbetsbelastning och stress har varit en viktig faktor för 
händelseförloppet. En händelse ledde till anmälan enligt lex Maria. Det gällde en 
dubbelbehandling med läkemedel mot benskörhet och som blev en bidragande orsak till en 
fraktur där det i flera led i vård-kedjan ej uppmärksammats att patienten hade fått en 
dubbelbehandling. 

Akademiska sjukhuset har gjort 86 antal händelseanalyser varav 12 är utförda av det centrala 
händelseanalys-teamet och övriga internt inom verksamhetsområdena. Händelseanalyser berör 
ofta vårdens övergångar och läkemedelsfrågor. Ett förbättringsarbete har startat för att säkerställa 
en säker läkemedelshantering. Ett projekt utgånget från händelser där brist på högre vårdnivå 
(intermediärvård) låg till grund genomfördes. Syftet var att kartlägga och förstärka 
intermediärvården.  

Det har genomförts flera händelseanalyser på lasarettet i Enköping. Av dessa har fyra ärenden 
resulterat i en Lex Maria anmälan. Anmälningarna handlar om start av artroskopi 
(titthålsoperation) på fel knä, gallgångsskada i samband med operation, missad tumör, 
magblödning pga. värktabletter och blödningskomplikation i samband med ett gynekologiskt 
ingrepp.  

 

8  Resultat och åtgärder för ökad patientsäkerhet 

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

 
4 PPM-punktprevalensmätning 
5 BHK-basala hygien- och klädregler 
6 SAS-SAS Visual Analytics, it-system för statistik 

Egenkontroller Metod/källa Frekvens Omfattning 
Basala hygienrutiner 
och klädregler 
 

Nationell PPM4-BHK5/SAS6 
Lokala PPM-BHK/SAS 
 
Egenkontroll/SAS 
 

1gång/år (v11-12) 
1gång/vecka jan-juni 
1g/mån juli-dec 
 
 

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

Hygien 
 

Hygienronder  
Egenkontroller av hygien 
Water Safety Plan (Legionella) 

Vart fjärde år  
En gång per år 
Löpande 

Alla vårdförvaltningar  
Alla vårdförvaltningar 
AS, LE 

Vårdrelaterade 
Infektioner 

PPM-VRI 
Infektionsverktyget  

1 g/år 
Löpande  
Löpande 

Slutenvården  
AS och LE  
LE 
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7 MJG-markörbaserad journalgranskning 
8 Inspektionen för vård och omsorg 
9 Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 

Enkätuppföljning post-
operativa infektioner 
Uppföljning kateterdygn 
Journalgranskning (MJG7) 
Journalgranskning (utv-arb) 
MedControl 

 
Löpande 
1-2 g/år 
Vid behov 
Löpande 

 
LE 
AS och LE 
AS och LE 
Alla vårdförvaltningar  

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

Löpande (pausats i 
vissa verksamheter 
pga pandemin)          
1g/år 

 
Alla vårdförvaltningar  
 
Alla vårdförvaltningar 

Vårdskador, avvikelser, 
klagomål och 
synpunkter 

Avvikelser/MedControl 
Händelseanalyser 
Journalgranskning (MJG) 
Journalgranskning 
Infektionsverktyget 
Kaizen/ Leanmetoden 
Kvalitetschecklista 
Nationell patientenkät (NPE) 
Patientenkät 
Patientnämnden, IVO8, LÖF9 
Kvalitets- 
patientsäkerhetsrond/-dialog 

Tertialvis 
Löpande 
20+12/20 Journaler 
/mån 
specifik behandling 
Löpande  
Löpande 
Löpande 
1g/2 år 
1g/år 
 
Löpande 

Alla vårdförvaltningar 
Alla vårdförvaltningar 
AS/LE 
FTV alla kliniker 
AS och LE 
LE, NVH 
FTV 
AS, LE, NVH 
FTV 
Alla vårdförvaltningar    
 
Alla vårdförvaltningar  

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  
3g/år 
Löpande 
Löpande 
Löpande 

Slutenvården  
AS och LE NVH 
AS och LE 

Fall Avvikelser/ MedControl 
Riskbedömningar 

Tertialvis, helår 
Löpande 

Slutenvården, 
Akademiskas Akut-
mott och Akutsjuk-  
vårdens diagnosavd   

Nutrition  
 

Lokalt: Dagen nutrition 
Riskbedömningar 

1 g/år Slutenvården (exkl. 
NÄVA) 
 

Smärta 
 

Lokal mätning: Dagen smärta 
 
Palliativregistret  

1 g/år 
 
Löpande 

Slutenvården (exkl. 
NÄVA) 
Slutenvården  

Munhälsa Bedömningsinstrumentet 
ROAG (Revised Oral 
Assessment Guide) 

Inom 24 timmar 
Löpande 

Geriatrisk verksamhet 
LE 

Läkemedelshantering 
 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsberättelser 
Kliniska apotekare 
Infektionsverktyget 

Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande (ej i drift) 

Alla vårdförvaltningar 
Slutenvården  
AS, LE, NVH 
AS och LE 
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Figur 11 visar en sammanställning av Region Uppsalas egenkontroll för patientsäkerhet. 
 

Basala hygienrutiner och klädregler 
Under 2021 har det fortsatt varit fokus på vikten av att följa de basala hygienrutiner och klädregler. 
I november 2020 införde RSSL-regional särskild sjukvårdsledning införde veckomätningar mot 
tidigare månadsvisa mätningar och målen för BHK höjdes till 100%. Veckomätningarna fortsatte 
genomföras fram till och med juli månad 2021.  

 
10 Journalsystem inom sjukvården 
11 Journalsystem inom tandvården 

Avvikelser/MedControl 
Strama 

Löpande 
Kvartalsvis 

Alla vårdförvaltningar 
Alla vårdförvaltningar 

Delaktighet, 
bemötande, 
information och 
tillgänglighet 

Nationell patientenkät (NPE) 
Patientenkät och intervjuer 

1g/2 år 
Årligen 

AS, LE, NVH 
FTV 

Orosanmälan  Cosmic10, T411 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 

Journalgranskning enligt 
protokoll 

Månadsvis 
Årligen 

NVH 
FTV 

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 2021 redovisas som ett totalt resultat av veckomätningarna januari till juli och sedan 
totala resultatet av månadsmätningarna juli till december. Förbättringen beror på ett ökat krav att 
mäta och ledningens fortsatta fokus att följa upp BHK-resultaten med åtgärder varje vecka utöver 
arbetet utifrån förvaltningarnas handlingsplaner för att minska vårdrelaterade infektioner. 
Mätningar är transparanta över förvaltningsgränser och på enhetsnivå. Redovisas i 
regiongemensam rapport i SAS, på intranätet och i veckobrev. 

Mål: Följsamhet till Hygienrutiner och klädregler – mål 100%  
Resultat för Region Uppsalas samtliga vårdande förvaltningar: 

 Veckomätning BHK 
Klädregler 1 januari – 4 juli 2021                                                    Hygienrutiner 1 januari – 4 juli 2021                

Figur 12 visar Region Uppsalas resultat av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 
veckomätningar under 1 januari – 4 juli 2021. Källa: SAS 

 

 Månadsmätning BHK    
Klädregler 1 juli-31 december 2021                                                    Hygienrutiner 1 juli- 31 december 2021                          

Figur 13 visar Region Uppsalas resultat av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 
månadsmätningar under  juli till december 2021. Källa: SAS 

Region Uppsalas följsamhet till klädregler under 2021 var 97,5% (96,8% år 2020) och följsamheten 
till hygienrutiner var 93,7% (90,9% år 2020). Fördelning på yrkesgrupper visar att de största 
yrkesgrupperna är sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sjuksköterskor/barnmorskor och 
gruppen övriga i fallande ordning.  

Här visar resultaten för klädregler att gruppen övriga har lägst följsamhet men förbättrats resultat 
från 81% 2020 till 93,4% följsamhet 2021.  

Resultaten för följsamheten till hygienrutiner visa att läkargruppen har gjort en stor förbättring 
från 81% följsamhet 2020 till 87,5% följsamhet under 2021 men det betyder också att de 
fortfarande har störst behov av förbättring för att nå målet på 100%. 

Det steget inom hygienrutinerna som regionen genomgångende behöver arbeta på för att nå målet 
på 100% är handdesinfektion före patientkontakt. Många verksamheter har gjort stora 
förbättringar och fortsatt bibehållit goda resultat. Några enheter behöver fortsatt arbeta med 
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förbättringar för att nå målen. Från julimånad återgick mätningarna till månadsmätningar då visar 
resultaten att under hösten sjönk resultaten något och i januari 2022 återupptogs veckomätningar 
igen. 

En god patientsäkerhetskultur har en central roll i hygienfrågorna och en framgångsfaktor är att 
hygienombuden tillsammans med chef verkar för en öppenhet och acceptans att påminna 
varandra om rutiner samt uppmärksamma eventuella avsteg. Det är också viktigt att 
medarbetarna är aktiva i att identifiera risksituationer och riskfaktorer samt aktivt vidtar 
förebyggande åtgärder för att minska infektionsrisken.  

 

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). 

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.  

Nationellt genomförs punktprevalensmätningar (PPM) av vårdrelaterade infektioner(VRI) 1 gång 
per år sedan 2009. Nedan presenteras Region Uppsalas resultat i punktprevalensmätningar mellan 
åren 2011 och 2021 

Figur 14 visar resultatet av PPM-mätningar av vårdrelaterade infektioner under åren 2011 till 2021. Källa: SKR  

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information 
om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Infektionsverktyget var under oktober 
2017-maj 2019 avstängt på grund av fel i samband med uppdatering av Cosmic. Från juni 2019 är 
Infektionsverktyget aktiverat på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. 
Infektionsverktyget är sedan återinförandet tekniskt validerat flera gånger och det är säkerställt att 
data som överförs från Cosmic är korrekt.   

Vid validering genom journalgranskning ses att det för vissa enheter finns en del fel i 
dokumentationen. Det handlar om två olika felkällor där den ena handlar om att ordinatören har 
valt samhällsförvärvad infektion där det skulle ha varit en vårdrelaterad infektion. Den andra 
felkällan berör då byte eller tillägg av antibiotika sker för en redan registrerad ordinationsorsak, då 
skall ordinatören välja i Cosmic att ”Referera till tidigare orsak” för att inte få två registrerade 
infektioner, vilket ofta missas. Vid samtal med andra regioner om dessa två ovan beskrivna 
problem så har flera regioner förhållningssättet att de utjämnar varandra och data från 
Infektionsverktyget är valida.   

Åtgärder krävs för att förbättra statistiken genom att öka kunskapen kring vårdrelaterade 
infektioner och sprida information om dokumentation i samband med ordination av antibiotika.  
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Under 2021 lanserades i Cosmic läkemedel en anpassning till Socialstyrelsens 1500 
behandlingsorsaker. Tidigare drevs ett utvecklingsarbete hos Cambio för att den del som berör 
Infektionsverktyget skulle anpassas till de 1500 behandlingsorsakerna. På grund av pandemin så 
pausades detta utvecklingsarbete och stoppades senare helt. Detta innebär att ordinatören kan 
behöva fylla i ordinationsorsaken två gånger men kan underlättas genom att ordinationsmall i 
Cosmic används. Läkemedelsgruppen vid Elektronisk patientjournal (EPJ) är medveten om 
problemet och hjälper till att skapa ordinationsmallar för de enheter som så önskar.   
 
Resultat som redovisas här gällande vårdrelaterade infektioner kan ses som ett nytt utgångsläge. 
Dels har inte data från Infektionsverktyget redovisats systematiskt sedan återstart i mitten på 
2019, dels beslut om ny mätmetod. Data från Infektionsverktyget redovisas som total andel VRI. 
Det beräknas utifrån antal vårdtillfällen där det finns en vårdrelaterad infektion under vårdtillfället 
som andel av totala antalet vårdtillfällen. Resultatet visar att Region Uppsala har 6,9% 2021 
jämfört med 7,2% 2021 andel vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård.   

   
Figur 15 visar andelen vårdrelaterade infektioner i relation till antalet vårdtillfällen inom somatisk slutenvård 
i Region Uppsala under 2020 och 2021.  Källa: Infektionsverktyget.  
 
För Akademiska sjukhuset är motsvarande siffror 7% 2021 jämfört med 7,4% 2020.  
För lasarettet i Enköping är motsvarande siffror 5,5% 2021 jämfört med 4,7% 2020.  

Vid journalgranskning av data på Lasarettet i Enköping 2020 identifierades ett flertal 
felregistrerade ordinationer där ordinatören angivet samhällsförvärvad infektion när det skulle ha 
varit vårdrelaterad infektion. Således behöver inte 2021 års ökade antal vårdrelaterade infektioner 
tolkas negativt. 
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Figur 16 visar Figur visar andelen vårdrelaterade infektioner i relation till antalet vårdtillfällen inom somatisk 
slutenvård på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2020 och 2021.  Källa: Infektionsverktyget.  

Förbättrat värde, sannolikt delvis sekundärt till ökad uppmärksamhet och följsamhet till 
hygienrutiner generellt pga. pandemin. Förhoppningsvis även resultat av det treåriga handlings-
plan mot vårdrelaterade infektioner och för rationell antibiotikaanvändning.  

Definition för vårdrelaterade infektioner inom folktandvården är under framtagande varefter 
mätning kan påbörjas. Folktandvården har i samarbete med Vårdhygien tagit fram en 
handlingsplan för att motverka vårdrelaterade infektioner.  

Akademiska sjukhuset har under året säkerställt att det finns tvärprofessionella VRI-team inom 
samtliga verksamhetsområden som har upprättat handlingsplaner för sitt arbete för att minska 
vårdrelaterade infektioner. Lasarettet ska arbeta för att bibehålla den låga nivån eller ytterligare 
minska antalet postoperativa infektioner genom systematisk infektionsregistrering och 
evidensbaserade åtgärder Handlingsplan mot vårdrelaterade infektioner och för rationell 
antibiotikaanvändning fortsätter fram till 2023. 

 

Antibiotikaförskrivning  
Ett av Stramas förskrivningsmål för 2021 var att antibiotikaanvändningen mätt i expedierade 
recept per 1000 invånare i länet skulle minska jämfört med föregående år. Användningen minskade 
från 231 till 216 recept per 1000 invånare och år vilket motsvarar en minskning med 6 % (16% 
2020). Försäljningen minskade i alla kommuner i länet. Se figur 17.  
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Figur 17 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. 

Vanligast var preparat ur gruppen luftvägsantibiotika och här är den största minskningen under 
tiden med covid-19. 

Figur 18 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. 

Förskrivningsmål för slutenvården under 2021 var att minska användningen av 
bredspektrumsubstanserna cefalosporiner, kinoloner och piperacillin-tazobaktam. 
Karbapenemanvändningen skulle inte öka. Ett annat mål var att användningen av 
smalspektrumsubstanserna bensylpenicillin (pcG) och penicillin V (pcV) skulle öka vid 
samhällsförvärvad lunginflammation.  
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På både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping uppnåddes förskrivningsmålen med 
avseende på kinoloner samt val av antibiotikasubstans vid samhällsförvärvad pneumoni. Däremot 
uppnåddes inte målen avseende cefalosporiner, piperacillintazobaktam och karbapenemer.   

Förskrivningsmål för öppenvården 2021 var att primärvården skulle nå det nationellt uppsatta 
målvärdet alternativt närma sig målvärdet jämfört med föregående år för dessa 
infektionsindikatorer i Primärvårdskvalitet (PVQ): 

 Andelen fall av akut bronkit som antibiotikabehandlats 
 Andelen antibiotikabehandlade fall av mediaotit, sinuit, pneumoni och akut cystit som 

behandlats med rekommenderad substans i första hand 
Samtliga mål uppnåddes. 

Covid-19 relaterade komplicerade lunginflammationer som krävt antibiotika med bredare 
antibakteriell täckning vilket har påverkat förskrivningen vilket ska tas i beaktande vid analys av 
dessa data. 

Åtgärder för ändamålsenlig antibiotikaförskrivning 
Antibiotikaronder - Ett arbetssätt som visat sig effektivt för att optimera antibiotikabehandling är 
att utföra antibiotikaronder inom slutenvården. Dessa har pausats vissa perioder under 2021. I 
samband med antibiotikaronderna har följsamheten till odlingsrekommendationerna inom 
slutenvården följts upp och under höstens bedömde infektionsläkarna att relevanta odlingar var 
utförda i 93 % av fallen. Uppföljning av effekt och verksamheternas åsikter och upplevelse av 
antibiotikaronderna har genomförts. Resultatet visade på att upplevelsen bland läkarna som 
deltagit i ronderna är att antibiotikaronderna är värdefulla, lärorika och att den fortsatta 
antibiotikaförskrivningen hade påverkats. 

Under året har Strama Region Uppsala sammanställt och spridit data över antibiotikaanvändning 
och anmälningspliktig antibiotikaresistens, genom fört utbildning- och föreläsningsinsatser, 
främjat användningen av Primärvårdskvalitet. 

 

Trycksår  
Målvärden för trycksår inom Region Uppsala var för 2021:  

• Andel patienter med trycksår, kategori 1-4, inklusive nya kategorier ska vara lägre än 8 % 
• Andel patienter med trycksår, kategori 2-4, inklusive nya kategorier ska vara lägre än 4 % 
• Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår 1-4, inklusive nya kategorier ska vara lägre 

än 4 % 

Sedan 2018 genomförs ”Dagen trycksår” vid tre tillfällen under året, i mars, september och 
december. Utdata i figur 19 visar att resultaten i punktprevalensmätningarna (PPM) har förbättrats 
från mars 2019 till december 2020. För att sedan under 2021 stiga upp på resultat över resultaten 
högsta mars 2019 och ännu högre i augusti 2021 för att i december vända något nedåt igen. Dock 
inte tillräckligt för måluppfyllelse av något av trycksårsmålen .  



31 
 

 
Figur 19 Diagram som visar andel personer med trycksår, andel sjukhusförvärvade trycksår och trycksår 
kategori 1-4 och trycksår kategori 2-4 inom Region Uppsala mellan åren 2018-2021. Källa: SKR databas 

Möjlig orsak till den höga andelen trycksår under tertial ett och två kan kopplas till personal- och 
vårdplatsbrist samt förlängda väntetid på akutmottagningar. Detta har bekräftats vid tryck-
sårsronder hos verksamheter inom Akademiska sjukhuset. 

Åtgärder för att minska trycksår 
Inom kunskapsstyrningsstrukturen ombildades regionövergripande arbetsgrupp kring trycksår 
(LAG Trycksår, även för nutrition och fall och fallprevention, se nedan) till att arbeta utifrån ett 
uppdrag från den lokala samverkansgruppen för patientsäkerhet i Uppsala län. Arbetsgruppen 
består av representanter från regionens vårdande förvaltningar Akademiska sjukhuset, Lasarettet i 
Enköping och Nära vård och hälsa. Det finns även en sårexpert, en sjuksköterska från geriatriken 
och två representanter för länets kommuner. Syftet med lokal arbetsgrupp inom riskområdena 
trycksår, nutrition, fall och fallprevention i Region län är att analysera, fördjupa och komma med 
förslag till åtgärder för att förbättra vården och skapa en jämlik vård i regionen.  

LAG-trycksår (lokal arbetsgrupp trycksår) har tillsammans med LAG-nutrition, LAG-fall och 
fallprevention, inkontinenssamordnare och Folktandvården samarbetat för att tillsammans 
utbilda inom dessa riskområden. En första utbildning genomfördes på en nätverksträff i november 
inom pilotprojektet för äldremottagningar. Inom öppenvården saknas riktlinjer och arbetssätt för 
det förebyggande trycksårsarbetet.  

I maj byttes riskbedömningsinstrumentet för trycksår (Modifierad Nortonskala) ut i 
journalsystemet och ersattes med ett annat instrument, PURPOSE-T, vilket innebär ett nytt sätt att 
bedöma och dokumentera risk för trycksår. Detta föregicks av en utbildningsinsats för 
trycksårsansvariga och vårddokumentationsansvariga. I tertial tre skickades en enkät ut till all 
vårdpersonal på Akademiska sjukhuset för att undersöka hur bytet av riskbedömningsinstrument 
för trycksår mottagits. Majoriteten av de som svarade (n=100) upplevde att PURPOSE-T bland 
annat identifierar fler riskfaktorer för trycksår vilket kan hjälpa vårdpersonal att sätta in rätt 
preventiva åtgärder i god tid.  
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Det ökade fokuset kring trycksårsprevention kan ha bidragit till minskad andel trycksår vid 
mätningen i december. Senaste månaders data tyder på att vårdtiderna för Covid-19 patienter 
tydligt förkortas med även snabbare mobilisering. Förhoppningsvis leder detta till minskad andel 
sjukhusförvärvade trycksår 2022. 

 

Fall och fallprevention 
Mål finns inom slutenvården 
1) 75% av patienter 18 år och äldre riskbedöms för fall.  
2) 10 % årlig minskning av antal fallhändelser under vårdtid 

Den utdatauppföljning som kunnat genomföras fram till 2021 har visat en del av andel 
riskbedömda patienter då endast data för patienter över 65 år fångats i den utdatarapporten. 
Fallriskbedömningar av äldre patienter genomförs sannolikt oftare än för yngre patienter vilket i så 
fall givit ett falskt högt värde av andel riskbedömningar för 2021. Ny rapport för riskbedömning 
färdigställs under våren 2022. 

Antal dokumenterade fall i Cosmic har ökat vilket skulle kunna vara en effekt av successivt ökad 
uppmärksamhet på fall på sjukhuset men det kan även bero på svårigheter för avdelningarna att 
genomföra en patientsäker vård, vilket kan ha varierande orsaker. Andelen registreringar av 
fallhändelser i Medcontrol minskade med 14 procentenheter under året. Orsaken skulle kunna 
vara hög arbetsbelastning på avdelningarna. Flera medarbetare anger dubbeldokumentation som 
en anledning till att avvikelseregistrering inte genomförs.  

Åtgärder för att minska fall 
Även arbetet i den regionövergripande arbetsgruppen för fall och fallprevention (LAG-fall och 
fallprevention) har under året kommit igång och har nu även representanter från länets 
kommuner. Arbetsgruppen har tillsammans med övriga lokala arbetsgrupper (trycksår och 
nutrition), inkontinenssamordnare och Folktandvården samarbetat för att tillsammans utbilda 
inom dessa riskområden. En första utbildning genomfördes på en nätverksträff i november inom 
pilotprojektet för äldremottagningar. Inom öppenvården saknas riktlinjer och arbetssätt för det 
förebyggande trycksårsarbetet.  

Inom primärvården saknas lokala rutiner och arbetssätt för fallprevention så där har en 
nulägesanalys påbörjats. Slutenvården har genomfört nätverksträffar, utbildnings- och 
informationsinsatser. Sedan i september 2021 finns en utdatarapport för  fallhändelser under 
vårdtid där information om antal fall, tidpunkt på dygnet, plats för fallet ger möjlighet till 
återkoppling till avdelningar, verksamhetsområden och förvaltningar. Fortsatt arbete under våren 
med utbildningar, nätverk och att säkerställa korrekt information om antal/andel riskbedömningar 
för fall samt att göra fallrapporterna tillgängliga inom hela regionen.  

 

Nutrition 
Dagen nutrition är en kvalitetsuppföljning som genomförs en gång per år inom slutenvården. Likt 
år 2020 gjordes en förenklad Dagen nutrition 2021 genom journalgranskning om patienter var 
riskbedömda för undernäring. Ett tillägg vid årets journalgranskning var att se över om patienter 
som identifierats att ha risk för undernäring hade en generell vårdplan med insatta åtgärder 
initierad.  
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Mål:  
1) 75% av patienter som vårdas i slutenvård riskbedöms inom 24 timmar efter inskrivning 
2) Akademiska sjukhusets har ett mål på 75% av patienter med risk för undernäring ska ha en 

generell vårdplan 

Resultatet på Akademiska sjukhuset visade att 11 av 36 avdelningar nådde sjukhusets mål för 
riskbedömning vilket är 75% av patienter som vårdas i slutenvård. Sjukhusets mål för att initiera 
generell vårdplan för patienter med risk för undernäring är 75% vilket uppnåddes av fem 
avdelningar.  

På Lasarettet i Enköping hade medicinavdelningarna 71% respektive 73% av de inneliggande 
patienterna riskbedömts med avseende på undernäring, varav 46% hade bedömts inom 24 timmar 
från inskrivning. 

Åtgärder för förbättrad nutrition 
Även arbetet i den här regionövergripande arbetsgruppen för nutrition (LAG-nutrition) har deltagit 
i gemensamma arbetet med utbildning inom riskområden som nämnts ovan under rubriken 
trycksår och fall och fallprevention.  

Kvalitetsarbete har bestått i utbildning, nätverksträffar med nutritionsansvariga samt uppföljning 
av handlingsplaner utifrån resultat från Dagen nutrition. Nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset 
har ombildats till ett arbetsutskott underställt rådet för kvalitet och patientsäkerhet. Under 2021 
antog sjukhusstyrelsen en ny riktlinje för mat och måltider som gäller för Akademiska sjukhuset 
och Lasarettet i Enköping. Syftet är att sjukhusen ska bidra till hållbara matvanor genom att 
förenkla möjligheterna att göra näringsriktiga, hälsosamma och miljömedvetna måltidsval. 

Under hösten har arbetat påbörjats med att ta fram en utdatarapport kopplat till dokumentation 
gällande riskbedömning av undernäring, generell vårdplan samt intag av energi och protein. 
Rapporten kommer vara klar under våren 2022. Under hösten påbörjades också implementering av 
ett nytt måltidssystem. Införande sker under våren 2022. 

Inom primärvården har en nulägesanalys påbörjats kring hur man inom förvaltningen arbetar med 
att identifiera, förebygga och behandla undernäring. 

Levnadsvanor  
HFS-hälso främjande sjukhus har ett pågående arbete för att stödja verksamheterna med att följa 
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Exempel på arbete med 
levnadsvanor som en del av cancerrehabilitering, rutiner för alkohol- och tobaksfri operation. 
Verksamheter kan följa sitt arbete med levnadsvanor genom utdatarapport för antal patienter som 
fått frågor om levnadsvanor och åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor.  

Under året har uppmärksamhetsvecka Matens betydelse för hälsan genomförts samt 
uppmärksamhetsmånad för alkohol och tobak. Digitala utbildningar har genomförts inom fysisk 
aktivitet matvanor, tobak och alkohol. Även utbildningsdagar för ST-läkare om 
sjukdomsförebyggande arbete. 
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Smärta  
Kvalitetsuppföljningen Dagen smärta genomfördes på regionens sjukhus och antalet patienter 
som deltog 2021 var fler än 2020. På Akademiska sjukhuset var det 481 (342) patienter som tackade 
ja till att delta i mätningen. Av de hade 321 smärta var av 273 patient hade fått någon form av 
smärtbehandling. I omhändertagandet ingår inte enbart läkemedel utan även KBT, TENS, värme 
kyla, med mera.  

Mål och resultat: 
 Att 90 % av patienterna med smärta uppger sig vara nöjda med omhändertagandet av sin 

smärta. Resultat för Akademiska sjukhuset 2021 88 % (85%) och för Lasarettet i Enköping 
81% (89,5%) 

 Att 70 % av patienterna med smärta, regelbundet blir smärtskattade med ett 
mätinstrument. Resultat för åren 2021 (2020) var för Akademiska sjukhuset 49,5 % (43%) 
och Lasarettet i Enköping 44,4% (48%). 

Resultatet för omhändertagande av patienternas smärta ser bättre ut men målet på 90% uppnås 
inte. Inte heller målet att 70% av patienterna med smärta ska få utvärdera sin smärta med ett 
smärtskattningsinstrument, där är det långt kvar till att nå det uppsatta målet. Resultaten visar på att 
ett fortsatt förbättringsarbete behövs inom smärtområdet. 

Åtgärder för förbättrat arbete med smärta 
Enligt patienterna behöver omvårdnaden kring smärta bli bättre genom att korta väntetiderna på 
smärtlindring, ge en individuellt anpassad smärtbehandling, ge bättre information om 
smärtbehandlingar samt utvärdera smärtbehandlingen bättre. 

Palliativ vård 
Akademiska sjukhuset följer löpande kvalitetsindikatorerna för palliativ vård. Flera av 
kvalitetsindikatorerna utgår ifrån svenska palliativregistret där alla dödsfall ska registreras. Årets 
resultat visar på ett relativt stabilt läge under året med små variationer där vi inte når uppsatta 
mål. Sjukhuset är nära målnivåerna för vissa indikatorer och har en större utmaning för att nå mål 
för andra.  

Kvalitetsindikator Resultat AS 2021 Mål 
Täckningsgrad 76% Över 80% 
Brytpunktssamtal 77% 98% 
Vb ord inj opioid 96% 98% 
Vb ord inj mot ångest 94% 98% 
Munhälsobedömning 67% 90% 
Avsaknad av trycksår 85% 90% 
Smärtskattning 50% 100% 
Symtomskattning 24% - 
Återinläggning sista 30 dgr   - 

Figur 20 Tabell med resultat och mål utifrån kvalitetsindikatorer inom palliativ vård. Källa: Palliativ registret 

Under året har sjukhuset fortsatt sin satsning på utbildning av de palliativa ombuden med 
återkommande digitala nätverksträffar och en vidareutbildning för ombuden har startat. Intresse 
och efterfrågan för palliativa ronder har ökat och under året har man börjat gå till Näva vilket är 
nytt. 
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Ett nytt samverkansdokument gällande palliativ vård har tagits fram samt en ny utdatarapport i 
SAS gällande återinläggningar sista 30 dagarna i livet. 

Utvecklingsarbete har initierats för vårddokumentation av palliativ vård och pågår fortsatt. 

 

Säkrare läkemedelshantering  
Inom Region Uppsala finns en regionövergripande arbetsgrupp för läkemedelshantering vars syfte 
och arbetsuppgift är att förvalta rutiner, stödja verksamheter i implementering av nya eller 
förändrade rutiner samt säkerställa att information delges till berörda. 

Arbetsgruppen har under 2021 gjort revideringar inom stora och viktiga områden av rutinen för 
läkemedelshantering. Den innefattar tydliga ansvars- och rollfördelningar och tydligt beskrivna 
rutiner för samtliga moment.  

På Akademiska sjukhuset finns enheten Läkemedel och farmaci (LOF). Den arbetar för att 
sjukvårdens läkemedelsförsörjning ska fungera så säkert som det är möjligt. Leverans av 
läkemedel ska vara kvalitetssäkrad. Under 2021 har kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering 
utförts. Det görs stora framsteg på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. LOF har även 
granskat alla enheter inom Nära vård och hälsa under året. Antalet farmaceuter på vårdavdelning 
för hantering av läkemedel har ökat under året. Farmaceut på avdelning avlastar sjuksköterskor 
och har fokus på läkemedelshanteringen och därmed patientsäkerhet. LOF bedömer att flera 
viktiga mål inom kvalitet och tillgänglighet av läkemedel uppnåtts under 2021. 

År 2021 har präglats av covid-19pandemin. Läkemedelsförsörjningen, en enhet inom LOF, har varit 
ansvariga för vaccindistributionen till regionens alla vaccinatörer. I det uppdraget har det ingått att 
ta fram rutiner för hantering och iordningställande av vacciner på respektive vaccinationscentral. 

Bristande kunskap i Pascal har identifierats och planering av utbildningar i Pascal har påbörjats. 
Utbildningar kring läkemedelshantering har hållits för läkemedelsansvariga sjuksköterskor och 
läkare. 

Nära vård och hälsas vårdenheter har under 2021 genomfört kvalitetsgranskning av 
läkemedelshantering med fokus på implementering av nyligen fastställda regionövergripande 
rutiner för läkemedelshantering och ordination, allmän överblick av läkemedelshanteringen samt 
avvikelse-rapportering.  

Nyckelpersoner för en säkrare läkemedelshantering är de kliniska apotekarna som fungerar som 
stöd till de olika vårdteamen inom Nära vård och hälsa. 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 
läkemedelsområdet. Apotekarna verkar också som rådgivare i läkemedelsfrågor för vårdenhetens 
olika yrkeskategorier och medverkar i utbildning såväl inom vårdenheten som för patienter. Nära 
vård och hälsa har under 2021 initierat ett nätverk med läkemedelsansvariga sjuksköterskor. 

Läkemedelsordinationer ska dokumenteras och hållas samlade i patientjournalen. Utifrån det har 
Lasarettet i Enköping har genomfört ett kvalitetsarbete inom Anestesi operation och 
intermediärvård som inneburit en bättre strukturerad premedicinering, läkemedlen ordineras i 
Cosmic, vilket blir kostnadseffektivt, lagstadgat och tydligt. Även inom radiologin har man 
genomfört utvecklingsarbete med införandet av läkemedel- och undersökningsdokumentation i 
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Cosmic. Dessa genomförda förändringar kommer sannolikt att resultera i säkrare 
läkemedelshantering. 

 

Markörbaserad journalgranskning                  
Centrala granskningsteam arbetar med markörbaserad journalgranskning på sjukhusnivå. 
Sjukhusövergripande granskar Akademiska sjukhuset 20 vårdtillfällen per månad och Lasarettet i 
Enköping granskar 10 vårdtillfällen per månad. Under 2021 har sjukhusen haft utökad 
journalgranskning av vårdtillfällen (12+8 vårdtillfällen) med specifikt urval covid-19 som 
huvuddiagnos.  

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.  

Akademiska sjukhuset 
Under 2021 har Akademiska sjukhuset fortsatt journalgranska somatisk vuxenvård med 
slumpmässigt urval 20 vårdtillfällen per månad samt ytterligare 12 vårdtillfällen med systematiskt 
urval med huvuddiagnos covid-19. Resultaten för båda granskningarna presenteras nedan för 
perioden januari 2021 till oktober 2021.   

Antal skador per 1000 vårddagar  

 
Figur 21 visar antal skador per 1000 vårddagar för delat per månad. Urvalet gäller Akademiska sjukhuset 
under perioden 1 januari 2021 till 31 oktober 2021. Källa: SKR 

Antal skador per 1000 vårddagar är 42 stycken och har minskat jämfört med motsvarande period 
föregående år då de var 65st per 1000 vårddagar. En bidragande orsak till minskningen kan vara att 
vårdtillfällen med kortare vårdtider har ingått i större omfattning i årets granskning jämfört med 
föregående år.  

Den största skadegruppen är kirurgiska skador som i år passerat vårdrelaterade infektioner som 
tidigare varit den dominerande skadegruppen. 
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Andel skador per skadegrupp av totala antalet skador: 

 

Figur 22 visar andel skador per skadetyp av totala antalet skador. Urvalet gäller Akademiska sjukhuset under 
perioden 1 januari 2021 till 31 oktober 2021. Källa: SKR 

Den största skadegruppen är kirurgiska skador som i år passerat vårdrelaterade infektioner som 
tidigare varit den dominerande skadegruppen. 

SKR föreslår inför 2022 en ökning av antalet vårdtillfällen för slumpmässig granskning. Fortsatt 
journalgranskning och återrapportering av resultat för att följa utvecklingen av vårdskador. 

Lasarettet i Enköping 
Lasarettet har under 2021 journalgranskat 10 slumpmässiga vårdtillfällen samt 8 vårdtillfällen med 
specifikt urval covid-19 som huvuddiagnos per månad. Pandemins effekter gör att resultat finns 
från januari till juni 2021. 

Antal skador per 1000 vårddagar är 43 vilket är en ökning från motsvarande period förra året. Färre 
vårdtillfällen med slumpmässigt urval har granskats under 2021 vilket gör det svårt att jämföra 
resultatet med föregående år. Färre vårdtillfällen gör även att slumpens effekt ökar.  

Vårdrelaterade infektioner har föregående år varit den dominerade vårdskadegruppen och är 
fortsatt den största vårdskadegruppen. Kirurgiska skador har ökat jämfört med föregående år. 
Endast resultat från årets 6 första månader finns tillgängligt vilket försvårar analys. 

Andel skador per skadegrupp av totala antalet skador: 
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Figur 23 visar antal skador per 1000 vårddagar för delat per månad. Urvalet gäller Lasarettet i Enköping 
under perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021. Källa: SKR 

Markörbaserad journalgranskning vid vårdtillfällen med covid-19 
Antal skador per 1000 vårddagar är 61 stycken och har ökat jämfört med motsvarande period 
föregående år då antalet var 47 stycken. Många vårdtillfällen har långa vårdtider, längre jämfört 
med föregående år.  
Den vanligaste skadan är infektion övrig, som även var den vanligast skadan föregående år. Den 
dominerande skadegruppen är vårdrelaterade infektioner, precis som föregående år. Granskning 
med specifikt urval covid föreslås att avslutas. 
Andel skador per skadegrupp av totala antalet skador: 

Figur 24 visar Andel skador per skadetyp av totala antalet skador. Urvalet gäller Akademiska sjukhuset under 
perioden 1 januari 2021 till 31 oktober 2021 och vårdtillfällen där covid-19 är huvuddiagnos. Källa: SKR 

 

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. 

Antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Region Uppsala 2021: 

 



39 
 

Figur 25 visar antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Region Uppsala 2021 (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.  

Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i Region Uppsala 2021: 

 

Figur 26 visar antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser Region Uppsala 2020(Urval) och jämfört 
med övriga regioner i landet (Alla regioner) Källa: Väntetider i vården 

På Akademiska sjukhuset har vårdplatsbrist har förelegat under hela 2021, mest uttalat under juli 
till september. Lasarettet i Enköping har haft låga överbeläggningar generellt under 2021, med 
enstaka toppar kopplat till pandemin och ökat tryck på vårdplatser.  

Lasarettet i Enköping har under 2021 haft något högre andel utlokaliserade patienter i början av 
året som följd av coronapandemins tredje våg, med en ytterligare en topp under juli månad. 
Erfarenheterna från pandemin har medfört ökad flexibilitet och kompetens inom LE för 
omhändertagande av utlokaliserade patienter. 

Vårdplatsbristen betingas av personalbrist vilket leder till överbeläggningar, långa väntetider för 
akuta patienter samt underkapacitet inom den elektiva högspecialiserade vården.  

Under hösten 2021 intensifierades arbetet med att återöppna stängda vårdplatser på Akademiska 
sjukhuset. Under senhösten disponerade sjukhuset ca 40 vårdplatser fler än i september. Antalet 
öppna vårdplatser har dock reducerats igen under pandemins fjärde fas på grund av hög 
sjukfrånvaro samt behov av personalförtätning på covidavdelningar. Dessa vårdplatser bedöms 
kunna återöppnas under våren 2022 i takt med att pandemin klingar av. Planer finns för att öppna 
ytterligare ett tjugotal vårdplatser framför allt inom akutsjukvården. 
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Trots detta viktigt med fortsatt planering av verksamhet och patientflöden för att bättre förutsäga 
behovet av vårdplatser och undvika utlokalisering. I detta avseende är planering av 
sommarbemanningen särskilt viktig. 

 

Patientsäkerhetskultur  
Sedan 2018 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. 

Resultat för Region Uppsala HSE-index 2018–2021 per påstående 1–9. Resultat redovisas 0–100: 

 

Figur 27 Spindeldiagrammet till vänster visualiserar resultat för HSE-hållbart säkerhetsengagemang 
(påstående 1–9) inom Region Uppsala vid mätningen år 2021. Tabellen till höger redovisar resultat för HSE-
hållbart säkerhetsengagemang (påstående 1–9) i Region Uppsala över tiden 2018 till 2021. Källa: Databas för 
Patientsäkerhetskulturmätning 

 

Figur 28 Bild som visar indexvärden som definierar lågt värde (0-49), Det finns behov av förbättringar (50-69) 
och Styrkor (70-100). 
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Figur 29 Stapeldiagram som visar Region Uppsalas totala resultat i respektive HSE-påstående 1 till 9 från år 
2018 till 2021. Källa: Databas för Patientsäkerhetskulturmätning 

En analys av hela regionens resultat av 9 påstående inom HSE visar inte på några stora 
förändringar över tid utan på små negativa förändringar (-1 till -2) inom 5 av 9 påstående från 
föregående års resultat. 

Samarbete med HR-resurser (Human Resources) är nödvändigt i arbetet med att förbättra 
arbetsmiljön och patientsäkerhetskulturen. HME och HSE resultaten sammanfaller ofta. En god 
patientsäkerhetskultur är en grundförutsättning för säker vård och en viktig del i 
patientsäkerhetsarbetet, särskilt hanteringen av risker och riskmedvetenhet. Underlaget i 
medarbetarundersökningen (inklusive HME och HSE) utgör en god grund och underlag för ett 
sammantaget förbättringsarbete inom patientsäkerhetskulturområdet. Resultatet ska ses som ett 
diskussionsunderlag i det fortsatta förändringsarbetet. Andra viktiga förutsättningar för 
kulturarbetet är stående forum att lyfta patientsäkerhetsfrågor där medarbetarna vågar lyfta 
risker, bemöter varandra på ett bra sätt, lär både av det som fungerar bra och av det som fungerar 
mindre bra. 

En utbredd pandemitrötthet som drabbat samhället generellt och sjukvården i synnerhet kan 
också bidra till försämrade resultat. På grund av pandemin har också kvalitet- och 
patientsäkerhetsronder och det planerade samarbetet med HR varit tillfälligt pausat. Varje enhet 
ska arbeta med sitt resultat från mätningen i ”Handlingsplan för arbetsmiljöförbättringar”. 
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som ska arbetas med under hela året, planen ska 
omfatta fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekter, samt patient-
säkerhetskulturfrågor. 
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Åtgärder för ökad patientsäkerhet under pandemin    
Under året har Region Uppsala varit i stabsläge och förstärkningsläge från januari till juni och alla 
beslut gällande covid-19 har fattats av beslutsfattaren i RSSL. Under resten av året har 
Regiondirektören fattat beslut om covid-19arbetet på förslag från samverkansgruppen för covid-
19.  

Veckovisa möten har skett mellan Hälso- och sjukvårdsavdelningen, smittskyddsenheten, 
vårdhygien, länsstyrelsen och länets 8 kommunledningar (socialchefer) för avstämningar om det 
epidemiologiska läget och för samordning av gemensamma insatser för att minska smittspridning 
inom den kommunala vården. Även veckovisa möten har genomförts mellan NVH, vårdhygien och 
länets MAS:ar gällande hygienrutiner under pandemin.  

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

Provtagning för smittspårning och vaccinationer mot covid-19 har pågått under hela året. 
Vårdhygien har varje vecka visat på antal utbrott och smittspårningar inom regionens och 
kommunernas verksamheter.  

 

Övriga åtgärder för förbättrad patientsäkerhet  
Inom Folktandvården följs klinikerna upp via SAS-rapporter där kliniken och varje medarbetare 
kan följa sina patienter och resultat. Dialoger sker så att klinikledningar och medarbetare tidigt kan 
se svängningar och har möjlighet att åtgärda dessa. Resultaten är kopplade mot satta mål. 
Folktandvården i Uppsala ingår i ett nationellt kvalitetsnätverk för folktandvårdsorganisationer 
där erfarenheter, riktlinjer och rutiner delas. Avvikelser som skett på andra platser i Sverige sprids.   

Inom Nära vård och hälsa har ett arbete skett med att skapa en förvaltningsövergripande 
handlingsplan för suicidprevention. Ett patientfokuserat arbete med uppföljning av personer med 
KOL och Hjärtsvikt har påbörjats under året. Processledarna leder arbetet och stödjer samtliga 
vårdcentraler i att ta fram data, analysera och stödja utvecklingen. Arbetet med prioriteringar har 
varit centralt under pandemin. Nära vård och hälsa har genomfört ett omfattande arbete i 
ledningsgruppen vilket även inkluderat framtagandet av prioriteringsdokument. Varje vårdenhet 
har sedan gjort ett verksamhetsnära prioriteringsarbete med lokalt anpassade rutiner. En 
utmaning under pandemin har varit telefontillgängligheten. Här har ett fokuserat arbete skett med 
analys och förbättringsförslag löpande och återkommande under året. En nulägesanalys av 
patientsäkerhet har påbörjats på förvaltningsnivå. 

Lasarettet i Enköping utför genomgripande utredningar av avvikelser och klagomål. Dessa 
utredningar och händelseanalyser bidrar till hög riskmedvetenhet och en god 
patientsäkerhetskultur. Den ökar medvetenheten om system- och organisatoriska fel som gör att 
ledning och medarbetare kan arbeta mer proaktivt. 

På Akademiska sjukhuset har under året vårddokumentation tillsammans med projektet för 
Cosmic Link utvecklat ”status för allmän omvårdnad” i journalen och planerat för utbildning av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter i vårdåtagande som ska genomföras innan övergång till 
Cosmic Link. Under våren togs en ny slutanteckning för sjuksköterskor, vårdåtagande, fram med 
automatisk överföring från informationsinsamlingen. Den har testats inom geriatrik och kirurgi 
med positivt utfall, exempelvis geriatrikens dokumentation av slutanteckning minskade från 30 
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minuter till 5 minuter. Den nya slutanteckningens struktur har införts på alla 
slutenvårdsavdelningar. Akademiska sjukhuset har påbörjat ett mål- och strategiarbete enligt en 
ny modell där en av fyra förflyttningar i strategin är att arbeta datadrivet med kvalitet. Under året 
byttes riskbedömningsinstrumentet för trycksår (Modifierad Nortonskala) ut i journalsystemet och 
ersattes med PURPOSE-T. Vid uppföljning säger majoriteten av de som svarade (n=100) att de 
upplevde att PURPOSE-T bland annat identifierar fler riskfaktorer för trycksår vilket kan hjälpa 
vårdpersonal att sätta in rätt preventiva åtgärder i god tid.  

 

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. 

Nära vård och hälsa 

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

Nära vård och hälsa 

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

Nära vård och hälsa 

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

Akademiska sjukhuset 

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

Lasarettet i Enköping 

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

Lasarettet i Enköping 

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

Akademiska sjukhuset 
Lasarettet i Enköping 

 

I Uppsala finns Närvårdsavdelningen 
(NÄVA) för patienter som behöver 
sjukhusvård men inte specialistvård. 
Patienter från primärvården och mobila 

Nära vård och hälsa 
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team kan läggas in direkt på NÄVA och vid 
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. 

Akademiska sjukhuset 
Lasarettet i Enköping 

 

Värdebaserad vård ger ökad 
patientdelaktighet och samverkan internt 
och externt. 

Akademiska sjukhuset 

Vård och behandling utgår från individuella 
vårdplaner 

Akademiska sjukhuset 
Lasarettet i Enköping 

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

Akademiska sjukhuset  

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. 

Akademiska sjukhuset 
Lasarettet i Enköping 

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

Nära vård och hälsa 

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 

Akademiska sjukhuset 
Lasarettet i Enköping 

och Nära vård och 
hälsas 

närvårdsavdelning 
(NÄVA) 

Prator Slutenvård, 
primärvård och 

kommun 
Figur 30 redovisar arbetssätt för att uppnå säkrare vårdkedjor och en mer sammanhållen vård i Uppsala län. 
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9  Övergripande mål och uppdrag för 2022 

Övergripande mål och uppdrag i Regionplan och budget 2022–2024 under det strategiska målet 
Hälso- och sjukvård med god kvalitet och god tillgänglighet. 

Mål  Uppdrag 2022 
Säker hälso- 
och sjukvård 

Under 2022 ska Region Uppsala utveckla strategiska arbetsmetoder för ett 
integrerat och systematisk patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete.  
Under 2022 ska Region Uppsala minska antalet vårdrelaterade infektioner 
genom evidensbaserade åtgärder och systematisk infektionsregistrering.  

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 31 redovisar övergripande uppdrag och indikatorer för patientsäkerhetsarbetet i Region Uppsala 2022 

Folktandvårdens mål för år 2022: 
 Ökad andel riskpatienter som får sjukdomsbehandling: Minst: 75% av patienterna med röd 

kariesprofil. 80% av patienterna med parodontitprofil. Uppföljning: Sjukdomsåtgärder.  
 Antalet omgörningar ska ha minskat jmf med 2019. 
 Ökat samarbete och kunskapsöverföring i organisationen (mäts och jmf med 2017–2019) 
 Andelen antibiotikarecept som är förskrivna på rätt indikation och i rätt dos ska öka 

jämfört med 2019. 
 Önskvärt att 75+ kan få tandvård via mobila team under Covid-19-pandemin. 
 Den negativa utvecklingen av manifest karies på barn 3–6 år har stannat upp. 

 

Uppdrag inom Nära vård och hälsa under år 2022: 
 En särskild satsning på patientsäkerhetskultur kommer att prioriteras. 
 Alla nya chefer och medarbetare med ledningsuppdrag kommer att erbjudas gå kvalitets- 

och patientsäkerhetsutbildningen.  
 Arbetet med förebyggande patientsäkerhetsdialoger och ronder i verksamheterna kommer 

att återupptas där patientsäkerhetskultur kommer att vara centralt. 
 Ett fortsatt arbete med framtagande av handlingsplaner gällande kvalitet och 

patientsäkerhet kommer att fullföljas inom förvaltningen när de regionala 
handlingsplanerna är klara. 

 Den tidigare handlingsplanen för att minska vårdrelaterade infektioner har varit en mycket 
viktig del i det systematiska hygienarbetet. Under 2022 revideras handlingsplanen.  

 Ett fortsatt arbete kommer att bedrivas utifrån strukturen i LSG patientsäkerhet där 
förvaltningen har representanter i samtliga LAG och internt inom förvaltningen kommer 
arbetet att fördjupas inom fall, trycksår, nutrition och VRI.   
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Uppdrag på Akademiska sjukhuset under år 2022: 
Kvalitetsarbetet på Akademiska Sjukhuset utgår från sjukhusets strategi och de regionala 
initiativen inom kvalitetsområdet såsom framtagandet av ett kvalitetsledningssystem. 
Överordnat är skapandet av en levande kvalitets- och patientsäkerhetskultur. Akademiska 
sjukhusets strategi utmynnar i fyra förflyttningar.  

 Arbeta datadrivet med kvalitet. 

o Sjukhuset kommer att arbeta med kvalitetsindikatorer på ett tydligare och mer 
aggregat sätt. Under 2022 fastställs de generella och verksamhetsspecifika 
kvalitetsindikatorerna och sammanställs i ett kvalitetsindex. 

o Utveckla metoder och beslutstöd för det kliniska processarbetet. 

o Under 2022 lanseras sjukhusets baspaket för kvalitet och patientsäkerhet med 
samlad information om arbetssätt och riktlinjer för kvalitets och patientsäker-
hetsarbete. 

 Bidra till Regionens arbete med framtagande av ett kvalitetsledningssystem. 

 Ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet 
baserat på de nationella och regionala dokumenten. 

 Fortsatt arbete med förbättrad och förenklad vårddokumentation. 

 

Uppdrag på Lasarettet i Enköping under år 2022: 
 Återgång till normal vård med effektiv produktion av elektiv vård och fortsatt akutsjukvård 

av hög kvalitet.  
 De kvalitetsprojekt som pågår ska få mer fokus och resurser när pandemin klingar av. 
 Arbetet med införandet av Cosmic Link fortsätter. 
 En viktig uppgift är att etablera en ny patientsäkerhetsenhet som kan leda och stödja 

verksamheten med patientsäkerhets- och händelseanalysarbete. Under 2022 ska flera 
medarbetare på LE genomgå regionens patientsäkerhetsutbildningar. 

 Ökad samverkan mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping skapar 
förutsättningar för en mer effektiv resurs- och produktionsplanering. Det är av vikt att 
produktionsplaneringen fortsätter att utvecklas för att minska den uppskjutna vården. En 
effektiv samverkan är en nyckelfaktor och arbetet att samordna rutiner till gemensamma 
regionala rutiner ska fortsätta. 

 

 


