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att båda sjukhusen är i gång med att utveckla och implementera ett ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet, men att de har kommit olika långt i arbetet. Sjukhusen 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Ett ledningssystem syftar, enligt de krav som Socialstyrelsen ställer, till att 
klargöra hur ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska fördelas 
mellan vårdgivare1, verksamhetschef2 och hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Detta innebär att det ska finnas mål, organisation, rutiner, metoder och vård-
processer som säkerställer kvaliteten och patientsäkerheten. Revisionen har 
granskat om Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus har ledningssystem 
som tillgodoser kraven på kvalitet och patientsäkerhet. Granskningen visar att 
båda sjukhusen är i gång med att utveckla och implementera ett ledningssystem 
för kvalitet och patientsäkerhet, men att de har kommit olika långt i arbetet. 
Sjukhusen organiserar dessutom arbetet utifrån olika organisationsmodeller. 
 
Södersjukhuset uppfyller Socialstyrelsens krav på ledningssystem. Södersjuk-
husets styrkor är att de har integrerat ett ledningssystem inom befintlig organi-
sation där de i stor grad har lyckas att nå längst ut i verksamheten med kvali-
tets- och patientsäkerhetsarbetet. Styrelsen vid sjukhuset är engagerad i patient-
säkerhetsarbetet och regelbundna genomgångar av verksamhetsområdena ge-
nomförs. Ledningen får även stöd i sitt arbete genom de olika kommittéer och 
råd som de har inrättat. Sjukhuset planerar att utveckla ett integrerat lednings-
system som omfattar arbetsmiljö, kvalitet, och miljö. Kvalitets- och patientsä-
kerhetsarbetet förefaller vara väl känt inom sjukhuset. Utmaningen för sjukhu-
set är att få bättre samverkan mellan verksamhetsområdena genom att stärka 
det horisontella flödet och att engagera läkarna i det pågående förbättringsar-
betet.  
 
Södertälje sjukhus har beslutat att utveckla ett ledningssystem enligt ISO 9001 
där målsättningen är certifiering 2012. Sjukhuset uppfyller delvis Socialstyrel-
sens krav på ledningssystem. Styrelsen är inte aktivt involverade i uppföljning-
en av patientsäkerhetsarbetet. Sjukhusets styrkor är att de på kort tid har kom-
mit igång med det horisontella arbetet med samverkan mellan olika diagnos– 
och funktionsområden. Beslutet att genomföra en certifiering av ledningssy-
stemet har medfört ett intensivt arbete för att hinna med att färdigställa nöd-
vändig dokumentation. Arbetet med att utbilda och informera personal om 
syftet med utvecklingsarbetet och certifieringen samt att tydliggöra roller och 
ansvar för ledningssystemet har dock fått stå tillbaka. Personalen efterlyser 
även en plan med prioriteringar för det fortsatta arbetet. Vid sjukhuset upplevs 
kontakten med läkarna ha blivit sämre i och med införandet av den nya matris-
organisationen. De som arbetar ute på avdelningarna upplever att det är otyd-
ligt vem som ska ta beslut i olika ärenden som rör patientprocesserna. 

                                                      
1 Med vårdgivare menas fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver 

hälso- och sjukvård ( SOSFS 2005:12).  
2Med verksamhetschef menas befattningshavare som svarar för verksamheten 

(SOSFS 2005:12)  
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Kraven på delaktighet i patientsäkerhetsarbetet lyfts fram i Socialstyrelsens 
föreskrift. Båda sjukhusen har till stor del lyckats med det. Vid Södersjukhuset 
engageras personalen i patientsäkerhetsgrupper och fokusgrupper. Lean-
arbetet3 har dock kommit olika långt inom sjukhuset och det är här viktigt att 
ledningen efterfrågar och driver på arbetet. Vid Södertälje sjukhus upplevs 
tavelmöten som ett begripligt och hanterbart sätt att arbeta med förbättringar av 
patientsäkerheten. Stödprocesserna bör på ett tidigare stadium kopplas till olika 
projekt som är i gång inom vårdverksamheten (kärnprocessen) så att de kan 
leverera stöd i rätt tid. 
 
Södersjukhuset uppfyller Socialstyrelsens krav på regelbunden uppföljning av 
verksamheten. Sjukhusets patientsäkerhetsarbete drivs systematisk och struktu-
rerat och de har ett etablerat system för avvikelse – och klagomålshantering. De 
har kommit långt i arbetet med uppföljning även om de har ett arbete framför 
sig när det gäller hur de ska genomföra uppföljning och analys där helheten 
omfattas: miljö, arbetsmiljö, kvalitet, patientsäkerhet m.m. De har utvecklat 
och börjat använda ett verktyg som ger chefer bättre förutsättning för att få en 
kontinuerlig bild av sin verksamhet. Södertälje sjukhus uppfyller delvis Social-
styrelsens krav på regelbunden uppföljning av verksamheten. VD har månatlig 
uppföljning med varje verksamhetschef inom respektive verksamhetsområde 
avseende uppföljning av produktion, ekonomi, bemanning/sjukfrånvaro och 
kvalitet. Ledningen genomför ingen uppföljning av ledningssystemet enligt 
ISO-kraven och en skriftlig rutin för uppföljningsprocessen saknas i nuläget. 
Revisionen noterar att sjukhuset arbetar på olika håll med kvalitet och patient-
säkerhet och har ett etablerat system för avvikelse- och klagomålshantering, 
men personalen saknar återkoppling kring händelser som inte rör den egna 
verksamheten . 
 
I arbetet med att utveckla uppföljningen av patientsäkerhetsarbetet bör persona-
lens iakttagelser beaktas och tas med i det pågående utvecklings- och förbätt-
ringsarbetet av uppföljningsprocessen på båda sjukhusen. Revisionen noterar 
att båda sjukhusen har är en stor mängd riktlinjer/rutiner. För att säkerställa 
följsamheten och underlätta för personalen bör mängden styrdokument ses över 
Båda sjukhusen har ett arbete framför sig med att informera personalen om 
vikten av att hämta styrdokument på sjukhusens intranät för att säkerställa pati-
entsäkerheten genom att arbeta med uppdaterade dokument.  
 
Rekommendationer 

• Revisionen rekommenderar styrelsen för Södertälje sjukhus AB att tyd-
liggöra roller och ansvar för patientsäkerhetsarbetet samt informera och 
utbilda personalen i syfte att stärka förankringen av ledningssystemet. 

 
• Revisionen rekommenderar Södertälje sjukhus att ta fram en rutin och ett 

system för hur uppföljning och analys av verksamheten ska ske i led-
ningssystemet .  

 
 
                                                      
3 Lean är både ett tanke- och arbetssätt och en samling metoder och verktyg i 

syfte att förbättra verksamheten 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Enligt Socialstyrelsen drabbas årligen ca 100 000 patienter av en vårdskada 
varav ca 3 000 dör varje år på grund av orsaker som kan relateras till brister i 
patientsäkerheten. Hälso- och sjukvården har sedan många år tillbaka haft krav 
enligt Socialstyrelsen att ha ett kvalitetsledningssystem. År 2005 gav Socialsty-
relsen ut en reviderad föreskrift med tillhörande vägledning om ledningssystem 
för kvalitet och patientsäkerhet; God Vård. Fokus i den reviderade föreskriften 
är bl.a. brister och risker i egenkontroll, riskhantering och klagomålshantering.  
Revisionen genomförde en granskning 2010 med fokus på avvikelsehante-
ringsprocessen4. Granskningen visade bl.a. att verksamheterna inte genomförde 
uppföljning och analys av vidtagna åtgärder efter en händelse enligt gällande 
rutiner.  
 
Revisionen noterade i en granskning 2009 att akutsjukhusen påbörjat ett ut-
vecklingsarbete avseende produktionsstyrning5. Akutsjukhusen hade kommit 
olika långt i utveckling av ett ledningssystem. Under våren 2011 intervjuades 
företrädare för S:t Göran sjukhus, Danderyds Sjukhus och HSN-förvaltningen. 
Bilden kvarstår att sjukhusen har kommit olika långt i arbetet med att utveckla 
ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, men att patientsäkerhetsfrå-
gor generellt är en prioriterad fråga inom sjukvården. Intervjuerna pekar också 
på att det förekommer brister i risk- och klagomålshantering och att sytema-
tiska uppföljningar är otillräckliga. Med anledning av ovanstående problem 
beslutade revisorerna om en granskning inom dessa områden.  

2.2 Revisionsfråga 
Följande revisionsfråga ska besvaras i granskningen: 
Tillgodoser sjukhusens ledningssystem kraven på kvalitet och patientsäkerhet?  
 
Delfrågor är: 

• Inkluderar ledningssystemet ett systematiskt kvalitetsarbete med 
mätbara mål, rutiner, dokumentation och uppföljning enligt gäl-
lande lagar och föreskrifter? 

• Är ledningssystemet samt roller och ansvar tydliga och förankrade 
i organisationen?  

• Hur görs personalen delaktiga i förbättringsarbetet och på vilket 
sätt återförs resultatet av uppföljningen till personalen? 

2.3 Revisionskriterier 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. I Hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL)stadgas att led-
ningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. 
Kvaliteten i verksamheten ska systematisk och fortlöpande utvecklas och säk-
ras (Hälso- och sjukvårdslagen 2a, 2e§, 28 och 31§§). 
 

                                                      
4 Projektrapport 14/2010 Avvikelsehanteringsprocessen på sjukhusen 
5 Projektrapport nr 11/2009 Produktionsstyrning inom sjukhusen 

Hälso- och sjuk-
vårds 
lagen 
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Enligt Socialstyrelsens föreskrifter avseende ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) ska vårdgivarna fast-
ställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet, ge direktiv och 
säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt med mål, organisation m.m. 
Vid planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten ska det 
systematiska kvalitetsarbetet skapa sådana förutsättningar att tillgängliga resur-
ser kan användas för att uppnå kraven på patientsäkerhet, patienttillfredsstäl-
lelse och kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården. Det systematiska kvali-
tetsarbetet ska 

1. syfta till att förebygga vårdskador 
2. utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade 

vårdbehov samt vårdprocesserna 
3. vara anpassat till verksamheten, identifierade och prioriterade 

vårdbehov samt vårdprocesserna 
4. utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt 

följas upp 
5. vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen. 

 
Ansvaret för det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet åligger 
vårdgivaren, verksamhetscheferna och hälso- och sjukvårdspersonal. Lednings-
systemet ska säkerställa att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och 
redovisning av verksamhetens resultat, av metodernas rutinernas och vårdpro-
cesserna ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå målen. Resultatet av 
granskningar ska dokumenteras och återföras till berörda. Genomförda förbätt-
ringsåtgärder ska dokumenteras (SOSFS 2005:12 2 kap 3, 4§, 3 kap, 4 kap 
1,och 5§). 
 
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården. I lagen finns bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att bedriva 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, genom att planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjuk-
vårdslagen upprätthålls. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att 
förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Hur ansvaret för patientsäker-
hetsarbetet är fördelat inom verksamheten ska vårdgivaren dokumentera. Sen-
ast 1 mars varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas (Patientsäker-
hetslagen 2010:659, 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 9-10 §§).   

2.4 Avgränsning 
Granskningen har genomförts vid Södertälje sjukhus AB och Södersjukhuset 
(SÖS). Granskningen omfattar inte landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- 
och sjukvårds förvaltning.  
 
Granskningen har inriktats mot dessa sjukhus arbete med att utveckla och 
implementera ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet med sär-
skilt fokus på: riskhantering, klagomålshantering och egenkontroll. Dessa 
områden uppmärksammas av Socialstyrelsen i utredningen av konsekven-
ser av förslag till ny föreskrift för patientsäkerhetsarbetet6. 

                                                      
6 Socialstyrelsen Dnr 00-7272/2009, s 2 

Föreskrift om 
ledningssystem 

Patient-
säkerhets 
lagen 
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2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom triangulering av dokumentmetoden och 
intervjuer (enskilda och gruppintervjuer) samt till viss del observations- 
metoden. Den inledande delen av granskningen genomfördes genom doku-
mentstudier. Granskningen bygger på de dokument sjukhusen har skickat in till 
revisionen och av de styrdokument som finns tillgänglig på respektive sjukhus 
intranät. Revisionen har granskat de styrdokument som är aktuella för patient-
säkerhet och ledningssystem enligt föreskriftens krav.  
 
Granskningen på respektive sjukhus genomfördes under en vecka på respektive 
sjukhus. Veckan inleddes med ett möte med ledningen i syfte att få svar på hur 
arbetet med patientsäkerheten organiseras, genomförs och följs upp. Utöver 
möte med ledningen har olika gruppintervjuer genomförts med t.ex. sjukskö-
terskor, vårdutvecklare samt verksamhetschefer. Gruppintervjuerna har varit 
sammansatta av personal från olika verksamhetsområden. Teman för diskuss-
ion i de olika gruppintervjuerna har varierat, men fokus har varit kring avvikel-
sehantering, klagomål – och riskhantering. Andra teman som har lyfts in har 
varit möjlighet till delaktighet, återkoppling från ledningen, kompetensutveckl-
ing och förutsättning för att utöva arbetet. Enskilda intervjuer är genomförda 
vid varje sjukhus. Veckan har avslutats med att sjukhusledningen fått en åter-
koppling av gjorda iakttagelser. Vid Södersjukhuset intervjuades totalt 31 per-
soner och vid Södertälje sjukhus 59 personer.  
 
Projektet har genomförts av en projektgrupp bestående av Gunn-Henny Dahl 
(projektledare), Anna Nording och Anette Carlstedt.  
 
3. Organisationen av patientsäkerhetsarbetet ger 
olika förutsättningar 

3.1 Bakgrund  
Socialstyrelsen betonar i sin föreskrift att ansvaret för det systematiska kvalitet 
och patientsäkerhetsarbetet åligger vårdgivaren, verksamhetschefen och hälso- 
och sjukvårdspersonal. Vårdgivaren ska fastställa övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet, ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet är 
ändamålsenligt. Verksamhetscheferna ska ta fram ett ledningssystem samt fast-
ställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet konti-
nuerligt ska bedrivas.  

3.2 Södersjukhuset 
Södersjukhusets ledningssystem utgår från SOSFS 2005:12. En målsättning 
sjukhuset har är att integrera sjukhusets olika ledningssystem till ett, vilket ska 
omfatta kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Certifiering enligt ISO:s standard är 
inte ett mål för sjukhuset, men standarden kommer att vara ett riktmärke. Sjuk-
huset har en framtagen och fastställd kvalitetspolicy och värdegrund som är väl 
känd inom sjukhuset. Nedanstående bild illustrerar sjukhusets arbete med led-
ningssystem och interna processer: 
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Sjukhuset arbetar utifrån de åtta ledningsprinciper som beskrivs i ISO 9004. 
Dessa är: kundfokus, ledarskap, ledarbetarnas engagemang, processinriktning, 
systemangrepssätt för ledning, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och 
ömsesidig fördelaktiga relationer till leverantör. Ansvar och befogenheter på 
olika nivåer styrs av sjukhusets beslutsordning.  
 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolagets verksamhet sköts på ett kor-
rekt och professionellt sätt. Sjukhusets ledningsgrupp består av verkställande 
direktör (VD), verksamhetscheferna, avdelningschefer för stabsfunktioner samt 
chefläkare, som är direkt underställd VD. Verksamhetscheferna har ett led-
nings- och utvecklingsansvar för sin verksamhet. Avdelningscheferna har mot-
svarande ansvar för respektive administrativa avdelning, men också ett över-
gripande tvärfunktionellt ansvar utifrån de funktioner som de representerar.  
 
Sjukhuset har i grunden utgått från en ”platt organisation” med få nivåer och ett 
tydligt uppdrag med delegerat ansvar. Ansvaret i kvalitetsarbetet åligger ytterst 
VD. Ledningens representant enligt ISO:s krav är chefläkaren. Chefläkaren 
ansvarar bl.a. för att organisera det sjukhusövergripande kvalitetsarbetet. Till 
sitt stöd har hon kvalitetssamordnare, miljösamordnare, stabsgrupp och vårdut-
vecklare. Ledningsgruppen har formellt inget beslutsmandat men är rådgivande 
till VD inför strategiska beslut. Beslut som formuleras i ledningsgruppen tas 
formellt av den person/funktion som har beslutsmandat i den fråga som berörs. 
Utöver ledningsgruppen finns ett antal kommittéer och råd. Kommittéerna kan 
ses som utskott till ledningsgruppen där representanter för ledningsgruppen 
ingår. Dessa är rådgivande organ till VD och ledningsgruppen i olika sakfrågor.  
 
Ett av de tolv rådgivande organen sjukhuset har är patientsäkerhetsrådet 
som löpande rapporterar till VD. I rådets uppgifter ingår att leda risk – och 
händelseanalyser, samla och sprida kunskap och information om genom-
förda risk – och händelseanalyser både inom och utom sjukhuset. Rådet 
ansvarar även för att revidera och föreslå årliga mått för patientsäkerhets-
arbetet i sjukhusets styrkort. Därutöver finns grupper för sjukhusövergri-
pande samverkan. Alla anställda har ett ansvar att följa framtagna instrukt-
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ioner/rutiner som är relevanta för det egna arbetet och vara delaktiga i risk- 
och avvikelsehanteringen samt utbildning och kompetensutveckling. Sjuk-
huset har framtagna beslutsbestämmelser och instruktioner för verksam-
hetschefens ansvar enligt föreskrift från Socialstyrelsen. 
 
En gemensam uppgift för hela sjukhuset är att se till att sjukhusets vårdflöden 
och arbetsprocesser är så effektiva som möjligt. Arbetssättet präglas av lean 
arbetssätt. Lean är ett arbetssätt där syftet är att komma åt olika slöserier exem-
pelvis mätt i tid, som väntan på arbetsuppgifter och att göra om en uppgift. 
Grunden i lean är att det ska bli rätt från början Anställda vid sjukhuset ges en 
introduktion i lean och cheferna skolas i metodiken.  
 
För att ledningsmässigt stödja en horisontell styrning, samordning och utveckl-
ing av vårdflöden och processer i enlighet med sjukhusets värdegrund har sjuk-
huset tydliggjort två sjukhusgemensamma flöden – ett för det akuta vårdflödet 
och ett för operation. För båda flödena finns en styrgrupp. Uppgiften för styr-
gruppen för det akuta flödet är att samordna och effektivisera den akuta pati-
entprocessen och att utforma de verksamhetsnära samverkansformer som be-
hövs för att hantera och utveckla den akuta patientprocessen. Formellt besluts-
mandat ligger på respektive verksamhetschef inom verksamhetsområdet. Styr-
gruppen operations uppdrag är att samordna, utveckla och verka för att effekti-
visera operationsverksamheten och sätta övergripande mål för de övergripande 
verksamheterna. Styrgrupp operationsgrupp är beslutsform i strategiska frågor, 
men i övrigt ligger beslutsmandatet på verksamhetschef. 
 

3.3 Södertälje sjukhus  
Södertälje sjukhus har sedan bolagiseringen 2009 arbetat med att organisera 
sjukhuset i en matrisorganisation och har i samband med det påbörjat arbetet 
med ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens 
föreskrift. Sjukhusets verksamhet följer likaså en processorienterad organisat-
ionsmodell. Ledningssystemet är utgångspunkten för att strukturera sjukhusets 
verksamhet och processer i syfte att leda och styra verksamheten mot god vård 
samtidig som verksamheten uppfyller lagar, externa krav samt bibehåller en 
tydlig patientfokus.  
 
Sjukhuset har en framtagen och fastställd kvalitetspolicy och värdegrund som i 
dagsläget inte förefaller vara väl känd inom sjukhuset. Nedanstående bild illu-
strerar matris – och processorganisationen vid sjukhuset. 
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Kärnverksamheten är organiserad i tre flöden: Kvinnor-barn, Kirurgi-Ortopedi-
Urologi-ÖNH och Geriatrik-Medicin. All avdelning och mottagningsverksam-
het är organiserad i resursområde Vård förutom förlossning och intensiv vård. 
Stödprocceser är bl.a. personal, IT, kommunikation och ekonomi.  
 
Hösten 2011 beslutade styrelsen att sjukhuset skulle arbeta vidare med att ut-
veckla ett ledningssystem i syfte att genomföra en certifiering. Styrelsen verkar 
inte efterfråga arbete med patientsäkerheten och uppföljning av arbetet redovi-
sas inte för styrelsen. Sjukhuset har som ambition att utveckla ett ledningssy-
stem som integrerar miljö, arbetsmiljö och kvalitet enligt ISO:s standard 
14001:2004, 9001:2008 och OHSAS 18001:2007. Syfte med certifieringen är 
att genom en extern granskare av systemet få press och fart på vikten att ut-
veckla systemet för att säkra kvaliteten och stärka varumärket utåt. Sjukhusets 
verksamhet följer internt fastställda verksamhetsprocesser som bygger på över-
enskommelser om standardisering av flödet av aktiviteter. Syftet är att säker-
ställa hög kvalitet inom verksamheten samt att möjliggöra ständiga förbättring-
ar och effektivisering.  
 
Roller och ansvar är definierade i en övergripande instruktion. Ansvaret i kvali-
tetsarbetet åligger ytterst VD. Ledningens representant enligt ISO:s krav är 
chefläkaren. Chefläkaren ansvarar bl.a. för att organisera det sjukhusövergri-
pande kvalitetsarbetet. Till sitt stöd har han två koordinatorer som ansvarar för 
att bistå verksamheten med information och kunskap om kvalitetsfrågor, ut-
veckla ledningssystemet, sammanställa resultat, skapa kontaktnät inom sjukhu-
set och vara kontaktperson gentemot beställaren.  
 
Utöver chefläkarens stab med de två koordinatorer har sjukhuset ett antal pro-
cess- och kvalitetssamordnare som arbetar på uppdrag av respektive verksam-
hetschef. Process- och kvalitetssamordnarna ska i sina uppdrag bistå verksam-
hetschefen i frågor angående kvalitet och patientsäkerhet och samverka med 
sjukhusets kvalitetskoordinatorer.  
 
Alla anställda har ett ansvar att följa framtagna instruktioner/rutiner som är 
relevanta för det egna arbetet och vara delaktiga i risk- och avvikelsehantering-
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en samt utbildning och kompetensutveckling. Sjukhuset har framtagna besluts-
bestämmelser och instruktioner för verksamhetschefens ansvar enligt föreskrift 
från Socialstyrelsen. Sjukhuset har sedan ett år tillbaka börjat arbeta enligt lean. 
Lean arbetssätt är genomfört på en del avdelningar och tas väl emot av perso-
nalen. Utmaningen är att alla ännu inte har kommit i gång vilket leder till pro-
duktionsstopp i gränssnitten mellan en lean-avdelning och en ”vanlig” avdel-
ning. Chefer utbildas i lean och VD genomför varje månad en utbildningsdag 
där värdegrund, humanistisk medicin och lean står på agendan. 

3.4 Revisionens bedömning 
Båda sjukhusen har organiserat arbetet med att utveckla ett ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med föreskriftens intentioner, även om 
sjukhusen utgår från olika organisationsmodeller. SÖS väljer att utveckla, leda 
och styra kvalitet och patientsäkerhetsarbetet inom befintlig linjeorganisation 
medan Södertälje sjukhus utvecklar, leder och styr inom matrisorganisationen. 
Båda sjukhusen utgår ifrån beställarens kvalitetsmått som bryts ned inom den 
egna verksamheten. 
 
SÖS styrkor är att de integrerar ett ledningssystem inom befintlig organisation 
där de i stor grad har lyckas att nå längst ut i verksamheten med kvalitet och 
patientsäkerhetsarbete. Ledningen får även stöd i sitt arbete genom de olika 
kommittéer och råd som de har upprättat. Utmaningen för sjukhuset blir fram-
över att få bättre samverkan mellan verksamhetsområdena genom att stärka det 
horisontella flödet. Sjukhuset har här ett pågående arbete där vissa avdelningar 
ligger före andra. Revisionen vill därför peka på att det är viktigt att ledningen 
fortsätter trycka på i förbättringsarbetet så att alla verksamheter kommer igång 
och flödesarbetet därmed kan få fått fullt genomslag. 
 
Södertäljes styrkor är att de har kommit igång med det horisontella arbetet med 
samverkan mellan olika diagnos – funktionsområden. Beslutet att genomföra 
en certifiering under våren 2012 har medfört ett intensivt arbete för att hinna 
med att färdigställa nödvändig dokumentation. Revisionens bedömning är att 
det är mest angeläget att sjukhuset nu ser till att tydliggöra roller och ansvar, 
informera och utbilda personalen för att ledningssystemet ska få den förankring 
som behövs i det fortsatta förbättringsarbetet.  
 
4. Roller, ansvar och befogenheter  

4.1 Bakgrund 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera hur ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Enligt Socialstyrelsens 
föreskrift ska det systematiska kvalitetsarbetet vara väl förankrat bland alla 
medarbetare i organisationen.  

4.2 Södersjukhuset 
Som framgått ovan driver Södersjukhuset förbättringsarbetet i linjen. Rol-
len som vårdutvecklare är mer eller mindre väl förankrad beroende på hur 
länge funktionen har funnits och hur länge vederbörande har haft tjänsten. 
Vårdutvecklarna har alla skriftliga uppdrag, men de kan vara en viss skill-
nad vad som ingår. Vikten av att alla ”utvecklarna” sitter i de lokala led-
ningsgruppen lyfts fram då inte alla gör det. Utvecklarna arbetar heltid 
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med det uppdrag de har inom respektive verksamhetsområde och ansvarar 
för att hålla igång områdets olika funktions-/fokusgrupper. Vårdutvecklar-
na ingår i sjukhusets nätverk för samverkan och kallas till månatliga möten 
med chefläkaren och sjukhusets kvalitets- och utvecklingssamordnare. 
 
På avdelningsnivå har sjukhuset olika ombud. För vissa ombud som finns lo-
kalt inom några kliniker är roll och ansvar är inte tydliggjort av ledningen vil-
ket medför att uppdraget som ombud ser olika ut inom sjukhuset. Revisionen 
noterar att ledningen har tydliggjort rollen för de mest centrala ombuden som 
t.ex. kost-, smärta,-hygien och strålskyddsombud. Verksamhetsområdena har 
kommit olika långt och det verkar vara svårt att få med läkarna i utvecklings – 
och förbättringsarbetet. Arbetet med styrkort var väl känd hos personalen och 
är något de arbetar efter både på övergripande nivå och på avdelningsnivå.  
 
Respektive verksamhetsområde har stor självständighetsgrad/stort inflytande 
och detta kan enligt personalen bli ett problem för att nå ända ut inom patient-
säkerhetsarbetet. Inköp, medicinteknisk apparatur, rutiner och dokument an-
passas till respektive verksamhetsområde. För personal som går mellan olika 
verksamhetsområden blir det en utmaning att sätta sig in i de olika medicinska 
apparater och rutiner som förekommer, vilket i sig kan vara en patientsäker-
hetsrisk när tiden är knapp och resurserna minskar.  
 

4.3 Södertälje sjukhus 
Genom den nya matrisorganisationen upplever sjuksköterskorna och omvård-
nadspersonalen att kontakten med läkarna har blivit sämre i och med att de inte 
längre är organiserade tillsammans. Läkarna är organiserade i kärnprocessen. 
Flertalet av sjuksköterskorna är organiserade i resursområde Vård. Sjukskö-
terskorna menar att samarbetet, kommunikationen och arbetet kring patienten 
fungerade mer effektivt när sjukhuset hade en traditionell linjeorganisation. 
Beslut ska nu tas av två verksamhetschefer. En verksamhetschef som ansvarar 
för kärnprocessen, tillika processägare och en som är verksamhetschef och 
ansvarar för omvårdnaden.  
 
Personalen är osäkra vad gäller vilka prioriteringar som är av vikt för det fort-
satta arbetet och önskar en plan för det fortsatta arbetet i stället för att påbörja 
allt på en gång. De tycker att det saknas förståelse från ledningen i att det tar tid 
att få med sig personalen i att utveckla och implementera förbättringar. Några 
funktioner upplever att rollen börjar bli mer tydlig även om det fortfarande inte 
är helt klart hur de ska hantera de uppdrag de får. I dag upplever personalen att 
de kan de få uppdrag från alla håll och det upplevs otydligt till vem återrappor-
tering ska ske, när och hur.  
 
Personal med ansvar för Take Care vid sjukhuset framhåller att Take Care 
journalsystemet inte är anpassad till matrisorganisation, men mer gjord för 
traditionell linje organisation, vilket skapar problem i användning. Det blir 
svårare att gruppera och bara kunna se ett visst flöde. Därmed blir det svårt att 
följa en patients hela flöde, svårt att begränsa tillgången till information eller 
om patienten vill ha en spärr. Det går åt mycket tid att säkerställa och hitta 
information för personalen. 
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4.4 Revisionens bedömning 
Övergripande roller och ansvar i arbetet med patientsäkerhetsarbete och 
ledningssystemet är dokumenterade och väl kända på Södersjukhuset. 
Sjukhuset uppfyller kraven på tydlighet i roller och ansvar enligt patient-
säkerhetslagen. Revisionen noterar att respektive verksamhetsområde har 
hög grad av självständighet vilket kan vara en utmaning i det pågående 
patientsäkerhetsarbetet. Revisionens bedömning är att sjukhuset bör initi-
era ett arbete för att tydliggöra alla roller som ingår i ledningssystemet och 
fortsatt arbeta för att engagera läkarna i förbättringsarbetet. 
 
Södertälje sjukhus uppfyller delvis patientsäkerhetslagen krav på tydlighet vad 
gäller roller och ansvar. Det systematiska kvalitetsarbetet, roller och ansvar är 
inte förankrat och väl känt inom sjukhuset. Vid sjukhuset upplevs kontakten 
med läkarna ha blivit sämre i och med införandet av den nya matrisorganisat-
ionen. Det är otydligt för dem som arbetar ute på avdelningar vem som ska ta 
beslut i olika ärenden och därmed vem de ska vända sig till – sin närmaste chef 
eller chefen för en av kärnprocesserna För att skapa förståelse och styra arbetet 
i fortsättningen efterfrågar personalen en plan med prioriteringar. Revisionens 
bedömning är att sjukhuset bör arbeta med att tydliggöra hur det fortsatta ut-
vecklingsarbetet ska drivas. Revisionen vill peka på behovet av att förbättra 
samarbetet mellan läkare och vårdpersonal i syfte att främja patientsäkerheten. 
Revisionens bedömning är att det är mest angeläget att sjukhuset nu ser till att 
tydliggöra roller och ansvar, informera och utbilda för att ledningssystemet ska 
få den förankring som behövs i det fortsatta förbättringsarbetet.  
 
5. Delaktighet och återkoppling 

5.1 Bakgrund  
Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska hälso- och sjukvårdspersonal medverka i 
det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i risk – och avvikelsehante-
ring, uppföljning av mål och resultat.   
Bild: Fotogruppen SÖS 
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5.2 Södersjukhuset 
Personalen görs delaktiga i förbättringsarbetet genom att vara med i olika 
patientsäkerhetsgrupper och lokala fokusgrupper . Inom varje verksam-
hetsområde arbetar man systematisk utifrån landstingets och SKL:s sär-
skilda satsning TUFF7. Hantering av avvikelser sker enligt sjukhusets rikt-
linjer och är förutom arbetet med TUFF det som mest står i fokus i de in-
terna grupperna. Under granskningen framkom att förbättringsgrupper med 
hjälp av visualisering (tavelmöten) används i syfte att gemensamt identifi-
era förbättringsområden och föreslå åtgärder. Tavelmöten är ett standardi-
serat sätt att identifiera risker och brister i syfte att åstadkomma förbätt-
ringar. Tavelmöten ger all personal en snabb översikt och förståelse för 
lean som arbetssätt och skapar delaktighet med fokus på förbättringsar-
betet. Arbetsplatsträffen är det mötesfora där främst patientsäkerhetsar-
betet diskuteras med all personal. Personalen bekräftar att de får återkopp-
ling om avvikelser som rör den egna avdelningen på interna möten, men 
sällan eller aldrig återkoppling på avvikelser som har skickats vidare till 
andra avdelningar inom sjukhuset. 
 
Läkarna vid sjukhuset deltar i arbetet med avvikelser och händelseanalyser, 
men det är en utmaning för sjukhuset att engagera dem i det proaktiva förbätt-
ringsarbetet. Revisionen noterade att det kan finnas ett visst motstånd hos per-
sonal att delta i grupper då de inte anser sig ha tillräckligt med tid med det 
och/eller inte orkar med grupparbetet i sig. Leanarbetet verkar vara väl känt 
inom sjukhuset även om avdelningarna har kommit olika långt. Arbetet har 
även stannat upp på vissa håll på grund av ombyggnation och att det är svårt att 
få läkarna engagerad i leanarbetet. Läkarna har svårt att sätta av tid för förbätt-
ringsarbetet och upplevs vara mindre engagerade i arbetet med lean.  

5.3 Södertälje sjukhus 
Personalen närmast patienten görs delaktiga i patientsäkerhets- och förbätt-
ringsarbetet i samband med planeringsdagar, personalmöten, morgonmöten och 
tavelmöten. Arbetsplatsträffen är det mötesfora där främst patientsäkerhetsar-
betet diskuteras med all personal. Personalen bekräftar att de får återkoppling 
om avvikelser som rör den egna avdelningen på interna möten, men sällan eller 
aldrig återkoppling på avvikelser som har skickats vidare till andra avdelningar 
inom sjukhuset. 
 
Tavelmöten genomförs varje vecka och tar ca 15 min. De avdelningar som har 
kommit i gång med tavelmöten upplever att personalen i högre grad än tidigare 
engageras i förbättringsarbetet och förstår de interna flödena på ett bättre sätt.  
 
Efter att verksamhetsområdet Vård bildades upplever personalen att hantering-
en har blivit mer enhetlig genom att de har fått ett standardiserat sätt att hantera 
avvikelserna. 
 
Personal som arbetar med stödprocesserna vid sjukhuset som t.ex. IT, upphand-
ling och kommunikation/information upplever att de inte har en tydlig koppling 
                                                      
7 TUFF: Stockholms läns landsting satsning (trycksår, undernäring, fall förebyg-

gande) för att förebygga skador inom sjukvården. 
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till kärnprocessen eller är inblandad i sjukhusinterna förbättrings- och utveckl-
ingsprojekt trots att de ska vara stöd till verksamheten. Konsekvensen blir att 
tiden inte räcker till vilket igen kan påverka kvaliteten. 
 
I samtliga grupper som intervjuades framkom att de önskar mer informat-
ion om syftet med ledningssystemet, tydligare motiv för att genomföra 
certifiering, utbildning i metodiken P-D-C-A8 och mer information om 
matrisorganisationen. 

5.4 Revisionens bedömning 
SÖS uppfyller socialstyrelsens krav på delaktighet. Lean-arbetet vid sjukhuset 
har dock kommit olika långt och det är här viktigt att ledningen efterfrågar och 
driver på arbetet. Hanteringen av avvikelser sker enligt sjukhusets riktlinjer och 
är förutom arbetet med TUFF det som mest står i fokus i de interna grupperna. 
Revisionen noterade under granskningen att patientsäkerhetsgrupperna i större 
grad borde ha fokus på risker än på avvikelserapporteringen. Det är också av 
vikt att patientsäkerhetsgrupperna har ett tydligt uppdrag vad de ska jobba med 
och hur de ska återrapportera. 
 
Även Södertälje sjukhus uppfyller socialstyrelsens krav på delaktighet. Tavel-
möten upplevs av personalen vid sjukhuset som ett begripligt och hanterbart 
sätt att arbeta med förbättringar av patientsäkerheten. Stödprocesserna bör 
framöver kopplas till olika projekt som är i gång inom kärnprocessen (patient-
processerna) så att de kan leverera system och stöd i rätt tid. Revisionen ser 
också att sjukhusledningen i det fortsatta arbetet bör ägna mer tid åt att infor-
mera och utbilda om det fortsatta arbetet med ledningssystemet, ISO-
standarden samt tydliggöra ansvar och befogenheter i arbetet med ledningssy-
stemet. 
 
6. Egenkontroll, uppföljning och analys 

6.1 Bakgrund 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen betonar i sina föreskrifter 
att vårdgivarna ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet är ända-
målsenligt med mål och organisation. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
bl.a. syfta till att förebygga vårdskador, vara anpassat till verksamheten identi-
fierade och prioriterade vårdbehov och väl förankrat bland vårdpersonal. Led-
ningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för regelbunden uppföljning 
av verksamheten. Resultatet av granskningar ska dokumenteras och återföras 
till berörda. Genomförda förbättringsåtgärder ska dokumenteras. 
 
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen vidta de åtgärder som behövs för 
att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 

                                                      
8 PDCA: Plan-Do-Check-Act. Metodik som ISO 9001 och SOSFS 2005:12 tillämpar 

på alla processer för det ständiga förbättringsarbetet 
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6.2 Södersjukhuset 
Södersjukhuset utgår från hälso- och sjukvårdsnämndens, dvs. beställarens, mål 
för kvalitetsarbetet. Beställarens mål bryts ned i styrkort för respektive verk-
samhetsområdet. Ledningssystemets styrdokument finns tillgängliga för all 
personal på sjukhusets intranät. Styrdokumenten är sorterade i sjukhusövergri-
pande riktlinjer och riktlinjer för respektive verksamhetsområde.  
 
Information förmedlas främst genom sjukhusets intranät och de interna möten 
sjukhuset har. E-post används, men mer undantagsvis för att informera perso-
nal. Sjukhuset använder även sociala medier som Facebook och Twitter för 
externa kontakter. Enligt kommunikationschefen är det många som kontaktar 
sjukhuset via de sociala medierna och de har tydliga riktlinjer för hur och vem 
som ska svara på detta. Det som framkom under granskningen var att sjukhu-
sets intranät inte helt är anpassat till personalens behov och/eller till sjukhusets 
processbaserade arbetssätt. Sjukhusledningen har beslutat införa ett nytt doku-
menthanteringssystem som på ett bättre sätt ska ta till vara sjukhusets behov 
och ledningssystemets krav på tillgänglighet och spårbarhet. 
 
I granskningen har det framkommit att det finns för många riktlinjer och många 
av de befintliga riktlinjerna finns inom alla verksamhetsområden. Enligt perso-
nalen kan flera av riktlinjerna göras sjukhusgemensamma. Personalen berättar 
att de gärna frågar en kollega istället för att leta på intranätet efter en aktuell 
riktlinje ofta på grund av tidsbrist men också för att de tror mer på en erfaren 
kollega än på att söka upp information.  
 
Vardagen för personalen har ändrats de senaste åren inom sjukvården. Personal 
upplever i dag att de ska ta hand om fler patienter på kortare tid, till bättre kva-
litet, med högre patientsäkerhet, men med mindre resurser. Ett problemområde 
som lyfts fram är att sjuksköterskornas tid alltmer går åt till att dokumentera 
framför att arbeta i det patientnära arbetet. Trots riktlinjer, identifiering av risk 
för patienter och utjämning av kompetensen över dygnet inträffar oönskade 
händelser vid sjukhuset.  
 
Sjukhuset har ett väl inarbetat system för avvikelsehantering och personalen 
uppmuntras att rapportera avvikelser. Händelseanalyser används som metod 
vid allvarliga avvikelser och personalen bekräftar att sjukhuset har en god bild 
av vilka områden som är problemområden. Enligt vad som framkom i intervju 
med verksamhetscheferna hittades systemfel i början men desto ”finmaskigare 
nätet blev, fångar vi i dag mer risker på individnivå”. Ett problem som lyftes 
fram i arbetet med avvikelser var verktyget Händelsevis. Händelsevis är SLL:s 
IT-verktyg för hantering av avvikelser. Händelsevis upplevs inte vara ända-
målsenligt för verksamheten då personalen inte kan få ut de rapporter de önskar 
som stöd i återrapportering till personalen.  
 
Verksamhetschefer inbjuds regelbundet till styrelsen för att berätta om sitt 
verksamhetsområde. De redogör då även för de händelseanalyser som är ge-
nomförda och om de senaste Lex Maria-anmälningarna. Enligt ledningen och 
personalen är utmaningen i det fortsatta arbetet att dra erfarenhet av arbetet 
med händelseanalyser för att arbeta mer proaktivt. 
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För att kvalitetssäkra patientarbetet arbetar sjukhuset med verktyget SBAR9 i 
syfte att säkerställa informationsöverföringen vid överrapportering. Enligt che-
fläkaren rapporterar personal enligt SBAR i ca 50 procent av tillfällena främst i 
samband med överflytt av patient från en vårdavdelning till en annan. Ett annat 
verktyg som sjukhuset använder är MEWS10. I MEWS samlas regelbundet 
data för enskilda patienter i syfte att tidigt identifiera riskpatienter. Verktygen 
för att kvalitetssäkra kommunikation (SBAR) och identifiera riskpatienter 
(MEWS) förefaller kända bland den personal revisionen var i kontakt med. 
 
Sjukhuset har en patientombudsman som också är med i sjukhusets patientsä-
kerhetsråd. Klagomål från patient/närstående som kommer till sjukhuset från 
PAN (patientnämnden) utreds av patientombudsmannen. Om pati-
ent/närstående vänder sig till sjukhusets informationsdisken med klagomål 
hänvisas de oftast direkt till verksamhetschefen. Telefonsamtal och klagomål 
som handläggs på respektive verksamhetsområde finns inte med i sjukhusets 
rapport över samtliga klagomål.  
 
Uppföljningen av verksamheten utgår ifrån överenskommelse mellan VD och 
verksamhetschef. Det centrala i uppföljningen är verksamhetsområdets styrkort 
innehållande mål inom samtliga perspektiv. Verksamhetschefen ska rapportera 
orsak till avvikelser vad gäller ekonomi, produktion, personal och kvali-
tet/tillgänglighet. Rapporteringen sker månatligen. Tre gånger under året ge-
nomför sjukhuset också en större uppföljning av verksamheten. Fokus vid upp-
följningstillfällen är: patient (kvalitet/tillgänglighet), process (kvali-
tet/tillgänglighet), utveckling, medarbetare (personal antal och förändring) och 
ekonomi (produktion). Deltagare är vd, chefläkare, ekonomichef, controller 
och personalchef från ledningen.  
 
VD har varannan vecka löpande återkoppling av det operativa läget på verk-
samhetsområdet (”kvartarna”). Mötet genomförs av VD med samtliga verk-
samhetschefer. Verksamhetschefen gör en bedömning av den medicinska kvali-
teten respektive en helhetsbedömning av produktion, ekonomi och personal. I 
intervjuer med verksamhetschefer framkom att de saknar verktyg för att ha 
kontroll på uppföljningen. Sjukhuset har kommit långt i arbetet med att ta fram 
ett verktyg (”Stödet”) i samarbete med Danderyds sjukhus i syfte att verksam-
heten löpande ska ha resultat vad gäller ekonomi, produktion och personal. En 
möjlighet kan finnas att utveckla ”Stödet” så att även verksamhetschefernas 
önskemål om uppföljningsverktyg kan tas tillvara.  

6.3 Södertälje sjukhus 
Södertälje sjukhus utgår från hälso- och sjukvårdsnämndens, dvs. beställarens, 
mål för kvalitetsarbetet. Beställarens mål bryts ned i styrkort för respektive 
avdelning. Enligt ledningen lyfts nya/förändrade ändrade lagar/föreskrifter 
                                                      
9 SBAR står för S = situation, B = bakgrund, A = aktuellt, R = rekommendation, 
ett verktyg för strukturerat och säker överrapportering 

 
10 MEWS: På Södersjukhuset används MEWS-skalan (Modified Early Warning 

Score) som både kan identifiera patienter som är på väg att försämras men även 

kan användas för att följa ett förlopp. 
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fram på arbetsplatsträffar. Inom sjukhuset finns ombud som ansvarar för att 
bevaka och informera om förändringar inom bestämda områden. 
 
Information sprids inom sjukhuset huvudsakligen genom e-post, på intranätet, 
månadsmöten med VD och nätverkträffar. Även om det har blivit bättre så 
upplever personalen fortfarande att det är för mycket möten och att möten inte 
alltid har ett klart syfte. Granskningen har visat flera exempel på när den inter-
na kommunikationen/informationsspridningen riskerat patientsäkerheten.  
 
Det nya intranätet upplevs av personalen som krångligt och att det är svårt att 
hitta den information man söker. I stället för att leta så frågar de kollegor 
och/eller letar i pärmar som finns på avdelningarna. Personalen är missnöjd 
med den sökmöjlighet som finns på Intranätet och upplever att de får göra 
många tryck innan de hittar det de söker. Större grad av delaktighet i framta-
gande av nya Intranätet efterlystes från flera håll. Dokumenten upplevs vara för 
omfattande och att det finns för många dokument. En rensning behövs enligt 
personalen. Vidare efterlyses en tydligare dokumentstruktur, identifiering och 
klassificering av de dokument sjukhuset vill använda för ledningssystemet och 
ett bra övergripande system där det är lätt att hitta.  
 
Personalen upplever att den största utmaningen i patientsäkerhetsarbetet är att 
ha tid att ge den omvårdnad som varje enskild patient har behov av, säkerställa 
att rätt läkemedel ges, säkra informationsöverföring mellan varje arbetspass 
och i överföring av patient mellan olika vårdavdelningar. Den största utma-
ningen i vardagen upplevs vara att planera och prioritera eget arbete. Informat-
ionsinhämtning är ett eget ansvar men flera av personalen  
som intervjuades berättar att de inte läser sin e-post varje dag.  
 
Sjukhuset har en dokumenterad instruktion för avvikelsehantering. Personalen 
tycker att det är svårt att hinna med att skriva avvikelser speciellt på jour-
tid/kväller och helger. Händelsevis – det system sjukhuset använder för avvi-
kelsehantering – upplevs också som krångligt vilket gör att de drar sig för att 
rapportera även om samtliga av dem som intervjuades ser det som en mycket 
viktigt del i sjukhusets förbättringsarbete.  
 
Enligt sjukhusledningen har de ännu inte lagt så mycket fokus på proaktivt 
förhållningssätt i riskarbetet. Mest energi läggs på att analysera vad som har 
hänt, när och varför för att sedan fastställa korrigerande åtgärder. Flera vid 
sjukhuset har enligt chefläkaren gått en utbildning i ”Säkra Vården”. Avvikel-
ser som leder till Lex Maria görs det alltid händelseanalys på. Övergripande 
riskanalys görs en gång per år i samband med arbetet med revidering av befint-
lig internkontroll plan, då även styrelsen är delaktiga. Sjukhuset har nyligen 
introducerat verktyget MEWS i syfte att tidigt identifiera riskpatienter.  
 
Sjukhuset har framtagna instruktioner för hur personal ska hantera klagomål 
och synpunkter från patient/närstående. Även information för pati-
ent/närstående finns tillgänglig ute på avdelningar/mottagningar. När sjukhuset 
får ärenden från patientnämnden hamnar de hos chefläkaren som vidarebeford-
rar till verksamhetschef som genomför uppföljning. Rutinen vid sjukhuset är att 
de oftast tar kontakt med patient/närstående per telefon eller genom att inbjuda 
till ett möte på sjukhuset. Klagomålen handlar ofta om bemötande och inform-
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ationsbrister. Enligt den intervjuade personalen fungerar rutinerna med kla-
gomålshantering tillfredsställande.  
 
Sjukhuset har påbörjat arbetet med att ta fram en skriftlig rutin för mätning och 
analys i syfte att identifiera korrigeringar och förbättringar av ledningssyste-
met. I dagsläget genomför sjukhuset uppföljning varje månad där VD deltar i 
möten med verksamhetschefer. Beställarens kvalitetsmått är i fokus vid dessa 
tillfällen. Inom miljöområdet har de erfarenhet av uppföljning och analys enligt 
standardens krav. Per dags dato har de ingen övergripande analys och uppfölj-
ning enligt standardens krav. 

6.4 Revisionens bedömning 
SÖS uppfyller Socialstyrelsens krav på regelbunden uppföljning av verksam-
heten. Sjukhusets patientsäkerhetsarbete drivs systematisk och strukturerat och 
de har ett etablerat system för avvikelse – och klagomålshantering. Kvalitets- 
och patientsäkerhetsarbetet förefaller vara väl känt inom sjukhuset. Sjukhuset 
har kommit långt i arbetet med sin uppföljningsprocess även om de har ett ar-
bete framför sig när det gäller hur de ska genomföra uppföljning och analys där 
helheten omfattas: miljö, arbetsmiljö, kvalitet, patientsäkerhet m.m. Sjukhuset 
ska inom kort implementera ett verktyg som ger chefer bättre förutsättning för 
att få en kontinuerlig bild av sin verksamhet: personal – ekonomi – produktion 
– kvalitet. Revisionen anser att systemet bör utvecklas så att det även ger stöd 
för uppföljning av om beslutade åtgärder är genomförda. Risk finns att inkor-
rekt information sprids mellan personalen därför att de inte hämtar aktuell in-
formation på sjukhusets intranät vilket kan leda till patientrisker. Sjukhuset ser 
över befintligt dokumenthanteringssystem och planerar för ett nytt system un-
der 2012. 
 
Södertälje sjukhus uppfyller delvis Socialstyrelsens krav på regelbunden upp-
följning av verksamheten. Revisionen noterar att de har ett embryo till rutin för 
hur de ska följa upp och analysera sin verksamhet enligt krav fastställd av ISO 
9001. VD har månatlig uppföljning med varje verksamhetschef. Huruvida led-
ningssystemet är ändamålsenligt är för tidigt att säga. Revisionen kan konsta-
tera att det ännu inte är tillräcklig känt inom sjukhuset. Sjukhuset arbetar på 
olika håll med kvalitet och patientsäkerhet och har ett etablerat system för av-
vikelse – och klagomålshantering. Revisionen konstaterar att brister i den in-
terna kommunikationen kan medföra patientsäkerhetsrisker. Sjukhuset bör 
även rensa i mängden av dokument som finns tillgänglig på intranätet i syfte att 
underlätta för personalen, skapa tydlighet och förenkla 
 
Båda sjukhusen framhåller att det system SLL har för hantering av avvi-
kelser: Händelsevis upplevs krångligt att arbeta med. Chefer kan inte ta ut 
de rapporter de önskar för att återkoppla till personal. 



 

Kort om rapporten 
Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus är båda igång 
med utvecklingen av ett ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens krav, men de har 
kommit olika långt. Sjukhusen organiserar dessutom ar-
betet ifrån olika organisationsmodeller.  

För att säkerställa patientsäkerheten har de båda sjukhu-
sen ett arbete framför sig med att se över mängden rikt-
linjer/rutiner och informera om vikten av att hämta aktu-
ella styrdokument på sjukhusens intranät och att enga-
gera läkarna i förbättringsarbetet.   

Sjukhusen har olika utmaningar i det fortsatta utveck- 
lings- och förbättringsarbetet. Södertälje sjukhus behöver 
exempelvis tydliggöra roller och ansvar för patientsäker-
hetsarbetet samt informera och utbilda personalen i syfte 
att stärka förankringen av ledningssystemet. 

 




