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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har genomfört en granskning av patientsäkerhetsarbetet i primär-

vården för att fånga upp om vårdcentraler arbetar systematiskt med att analy-

sera händelser och risker, dra slutsatser, vidta åtgärder och återföra kunskap i 

syfte att generera lärande och erfarenhetsutbyte i patientsäkerhetsfrågor.  

 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver i huvudsak ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete som ska utgå från Socialstyrelsens föreskrifter om led-

ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SLSO har en utvecklad struktur 

för patientsäkerhetsarbetet. Det finns bl.a. definierade roller, strategiska doku-

ment samt rutiner för att följa upp avvikelser och klagomål och vidta åtgärder 

för att förbättra verksamheten. Vissa förbättringsåtgärder behöver dock vidtas. 

När det gäller lärande och erfarenhetsutbyte sker detta löpande internt inom 

vårdcentralerna. Däremot bör lärande och erfarenhetsutbyte mellan vårdcen-

tralerna utvecklas för att ske på ett mer systematiskt sätt.  

 

Varje vårdgivare ansvarar, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd, för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SLSO 

har ett ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Ledningssystemet 

ska också följa Socialstyrelsens föreskrifter. 

 

SLSO har en strategi för patientsäkerhetsarbetet som innebär att vårdskador ska 

elimineras, patientsäkerhetskulturen ska utvecklas och satsning ska göras på 

riskförebyggande arbete. Det framgår dock inte hur förvaltningen ska arbeta för 

att t.ex. utveckla patientsäkerhetskulturen. Avvikelserapporter och analyser av 

händelser är viktiga verktyg för att identifiera vårdskador och ge underlag för 

förbättringsarbete. Riskanalyser av verksamhetskritiska processer och patien-

ternas synpunkter och klagomål utgör värdefulla komplement. Vårdkvalitet och 

patientsäkerhet följs även upp genom klagomålshantering, patientenkäter och 

anmälningar till patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Flertalet av de granskade vårdcentralerna bedöms arbeta på ett systematiskt sätt 

med rapportering och hantering av avvikelser och risker i verksamheten. Rap-

porteringen ingår som en viktig del i verksamheternas löpande förbättringsar-

bete i syfte att minska risken för att patienter ska skadas i vården. Det finns 

dock vårdcentraler som behöver arbeta mer aktivt för att öka rapporteringen av 

avvikelser och risker. Exempelvis uppnådde endast en av de granskade vård-

centralerna mål om i genomsnitt en rapport per årsanställd 2013. Vårdcen-

tralerna behöver också utveckla sitt förebyggande arbete, bl.a. när det gäller att 

genomföra s.k. riskronder/riskanalyser. För att öka medvetenheten om risker 

som påverkar patientsäkerheten införde SLSO 2013 krav på att alla resultaten-

heter skulle genomföra riskanalys av patientsäkerheten i form av s.k. riskrond 

eller motsvarande. Alla vårdcentraler gör inte detta och i några fall förefaller 

uppdraget inte vara känt. På SLSO:s intranät framgår det inte på ett tydligt sätt 

vilka krav som nu ställs på resultatenheterna när det gäller genomförande av 

riskrond/riskinventering. 

 

Mätning av patientsäkerhetskulturen har genomförts på alla resultatenheter 

inom SLSO 2011 och 2014. Syftet har varit att kartlägga styrkor och svagheter 
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i patientsäkerhetskulturen och därmed tydliggöra angelägna förbättringsområ-

den. Patientsäkerhetskultur kan beskrivas som de förhållningssätt och attityder 

hos individer och grupper inom en vårdenhet, som har betydelse för patientsä-

kerheten. Resultaten från mätningar av patientsäkerhetskultur kan i högre ut-

sträckning än idag användas som underlag i vårdcentralernas förbättringsar-

bete. Eftersom det är stora skillnader mellan vårdcentralerna när det exempel-

vis gäller ambitionen att avvikelserapportera och resultat i patientsäkerhetskul-

turmätning kan det finnas behov av att SLSO på central nivå mer aktivt tar 

initiativ till dialog med en del vårdcentraler.  

 

Inom vårdcentralerna finns rutiner för att hantera klagomål och synpunkter på 

vården på ett systematiskt sätt. Utöver det involveras inte patienter eller när-

stående på ett systematiskt sätt i förbättringsarbetet. För att leva upp till pati-

entsäkerhetslagens intentioner om att göra patienterna mer delaktiga kan dock 

deras inflytande behöva stärkas ytterligare. Ett exempel på detta är de samver-

kansråd med pensionärs- och handikapporganisationer som har etablerats 

centralt inom SLSO för att förbättra dialogen med patienter och närstående och 

för att ta till vara klagomål och synpunkter.  

 

Vårdcentralerna har rutiner som innebär att inträffade avvikelser och klagomål 

löpande diskuteras på bl.a. arbetsplatsträffar. Därigenom finns förutsättningar 

för att sprida information om händelser som inträffat i verksamheten och vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att undvika att händelsen upprepas. När det 

gäller löpande erfarenhetsutbyte mellan vårdcentraler sker visst erfarenhetsut-

byte och lärande på övergripande nivå men detta kan utvecklas för att bli mer 

strukturerat och systematiskt.   

 

Förvaltningsgemensamma rutiner och riktlinjer finns på intranätet tillgänglig 

för alla verksamheter. Flera vårdcentraler efterlyser dock fler gemensamma 

rutiner för att kunna minska det administrativa arbetet. Ett sådant exempel är 

det pågående arbetet med framtidens primärvård där rutiner inom sju behovs-

grupper, som exempelvis astma/KOL, utvecklas i syfte att säkra en likvärdig 

vård.  

 

Statistik från avvikelserapporteringssystemet HändelseVis används för olika 

uppföljningar. SLSO bör dock arbeta mer systematiskt för att följa upp och 

sprida kunskapen vidare till vårdcentralerna kring de mest återkommande avvi-

kelserna i HändelseVis. Detta i syfte att komma åt systemfelen inom hälso- och 

sjukvården.   

 

Rekommendationer: 

 SLSO bör mer aktivt styra och följa upp patientsäkerhetsarbetet för att 

säkerställa att samtliga vårdcentraler lever upp till förvaltningens krav och 

förväntningar på att rapportering av avvikelser sker, liksom att riskronder 

utförs.  

 SLSO bör skapa förutsättningar för ett mer strukturerat erfarenhetsutbyte 

mellan vårdcentralerna och systematiskt överföra kunskap om återkom-

mande avvikelser för att främja lärandet i organisationen. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Bristande patientsäkerhet orsakar vårdskador, vilket medför ett stort lidande för 

de drabbade personerna och betydande kostnader för samhället. Enligt Social-

styrelsens vårdskadestudie från 2008 drabbas nästan nio procent av patienterna 

i den somatiska slutenvården av vårdskada.  

 

Patientsäkerhetslagen som trädde ikraft 1 januari 2011 syftar till att skapa en 

säkrare vård och ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete. I lagen regleras bl.a. 

vårdgivarens ansvar för att arbeta systematiskt med patientsäkerhet.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har ett övergripande ansvar för patient-

säkerhetsarbetet inom landstinget. Nämnden ska bl.a. i vårdavtal tydliggöra 

vilka krav landstinget ställer på vårdens innehåll och kvalitet samt krav för att 

kunna följa upp verksamheten. Nämnden har också samordningsansvar för 

patientsäkerhetsfrågor. Landstinget har som mål att minimera vårdskadorna för 

att på sikt nå den nationellt fastställda nollvisionen.  

 

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet ligger på respektive vårdgivare. Varje 

vårdgivare ansvarar, enligt socialstyrelsens föreskrifter, för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att sys-

tematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd 

av ledningssystemet ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, ut-

värdera och förbättra verksamheten.  

 

Revisionen har i tidigare granskning
1
 av patientsäkerhetsarbetet vid akutsjuk-

husen visat att kunskapsspridning utifrån hantering av avvikelser i huvudsak 

verkar fungerar tillfredsställande inom en avdelning eller klinik. Däremot före-

föll inte kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan kliniker ske på ett 

systematiskt sätt som främjar lärande.  

 

I förstudien har ett antal risker identifierats. Bland annat finns risk för att om-

råden som inte omfattas av den stimulansersättning för ökad patientsäkerhet 

som överenskommits mellan staten och SKL, hamnar i skymundan, t.ex. in-

formationsöverföring och kommunikation. Det finns också risk för att den in-

formation som sammanställs av t.ex. patientnämnden och Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) inte tillvaratas fullt ut.  

 

En risk är att patientsäkerhetsarbetet inte på ett systematiskt sätt lever upp till 

kraven när det gäller att involvera patienter och närstående i arbetet. Detta 

framgår även av Patientnämndens rapport ”Patienten - en bortglömd resurs i 

patientsäkerhetsarbetet”. I rapport från IVO om klagomål och anmälningar 

enligt lex Maria
2
 framgår sjukvårdens behov av att utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet. Av rapporten framgår bl.a. att dialogen med patienter och när-

stående behöver bli bättre, att kommunikationsbrister bör identifieras, analyse-

ras och åtgärdas samt att det riskförebyggande arbetet behöver utvecklas. Vi-

dare saknar mindre verksamheter många gånger särskilda stödfunktioner för 

                                                      
1
 Projektrapport 14/2010 Avvikelseprocessen på sjukhusen 

2
 IVO Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas – klagomål och anmälningar enligt Lex Maria 

inom den somatiska specialistvården, mars 2014 
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patientsäkerhetsarbetet och det kan därför finnas risk för att arbetet inte priori-

teras i tillräckligt hög grad.  

 

Det är viktigt att vårdskador uppmärksammas, dels för att kunna hjälpa patien-

ter som drabbats, dels för att vården ska kunna lära sig av det inträffade. Revis-

ionen har genomfört en granskning av patientsäkerhetsarbetet i primärvården. 

Det ger möjlighet att fånga upp om mindre verksamheter arbetar systematiskt 

med att analysera, dra slutsatser, vidta åtgärder och återföra kunskap i syfte att 

generera lärande och erfarenhetsutbyte i patientsäkerhetsfrågor.  

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga:  

Bedriver primärvården ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som främjar 

lärande och erfarenhetsutbyte? 

 

Delfrågor: 

 Hur arbetar vårdcentraler med systematiskt patientsäkerhetsarbete?  

 Hur tas resultatet från analyser av händelser om hand för att minska 

risken för att misstaget/händelsen upprepas och hur sprids kunskapen 

inom den egna verksamheten och till andra verksamheter inom lands-

tinget? 

 Hur ges patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhets-

arbetet? 

 Hur styr och följer SLSO på central nivå upp vårdcentralernas patient-

säkerhetsarbete?  

2.3 Avgränsning 

Granskningen har avgränsats till att omfatta vårdcentraler med särskilt fokus på 

lärande utifrån verksamhetens arbete med avvikelser. Huvudinriktningen har 

varit att granska och bedöma hur primärvården inom SLSO bedriver patient-

säkerhetsarbete.  

2.4 Bedömningsgrunder 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Vårdgivaren ska bl.a. förebygga vårdskador och utreda händelser som medfört 

eller kunnat medföra vårdskada. Patient som drabbas av vårdskada ska in-

formeras om händelsen och vad vårdgivaren tänker göra för att en liknande 

händelse inte ska inträffa igen. Vårdgivaren ska ge patienterna och närstående 

möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Årligen ska en patientsäkerhets-

berättelse upprättas. (3 kap.) 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls, bl.a. ska risker för vårdskador och händelser som har medfört eller 

kunnat medföra vårdskador rapporteras till vårdgivaren. (6 kap. 4§) 

 

Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9), 5 kap. 

Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle 

kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Vidare ska 

vårdgivaren utöva egenkontroll för att säkra verksamhetens kvalitet samt ta 

emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna 

rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 
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vårdgivaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksam-

hetens kvalitet.  

  

Handlingsprogram för säker hälso- och sjukvård i SLL (LS0501-0074) 

Enligt handlingsprogrammet ska bl.a. mötesarenor skapas för lärande och erfa-

renhetsutbyte inom patientsäkerhetsarbetet.  

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Viktiga 

dokument har bl.a. varit SLSO:s verksamhetsplan och styrkort 2014, patientsä-

kerhetsberättelse, kvalitetsbokslut och strategi för patientsäkerhetsarbete. Sta-

tistikunderlag har hämtats ur avvikelserapporteringssystemet HändelseVis.  

 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med verksamhetschefer på sju 

vårdcentraler som drivs av SLSO, vilket motsvarar ca 10 procent av SLSO:s 

vårdcentraler. Intervjuade vårdcentraler är av olika storlek, spridda i olika delar 

av länet och har olika mönster för rapportering av avvikelser. Intervjuer har 

även genomförts med centrala funktioner inom SLSO. Syftet har varit att 

stämma av hur iakttagelserna från verksamheterna överensstämmer med den 

centrala nivåns uppfattning och förväntningar. För att kunna jämföra patient-

säkerhetsarbetet inom SLSO:s verksamheter med andra vårdgivares arbete har 

intervjuer även genomförts med representanter för Capio Närsjukvård AB, som 

driver 23 vårdcentraler inom Stockholm län.  

 

Granskningen har genomförts av Christin Huring (projektledare) och Erik 

Skoog på revisionskontoret.  

3 Styrning av patientsäkerhetsarbetet 

Landstingsfullmäktige ställer krav på patientsäkerhet i första hand via det över-

gripande målet om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvår-

den. Det övergripande målet har brutits ned till mål om säker vård. Det finns tre 

indikatorer för säker vård, varav en indikator är kopplad till SLSO och primär-

vården; nämligen antibiotikaförskrivning. Antibiotikaanvändningen i länet följs 

upp genom indikatorn antal uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och 

år.  

 

HSN har ansvar för att samordna patientsäkerhetsarbetet i länet och detta sker 

genom medicinska staben på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Medicinska 

staben samordnar bl.a. de satsningar som genomförs inom ramen för den nat-

ionella överenskommelsen ”Patientsäkerhetssatsning – en överenskommelse 

mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet”. Överenskommelsen 

gäller perioden 2011-2014 och syftar till att med hjälp av ekonomiska incita-

ment minska antalet vårdskador. Prioriterade satsningar under 2014 som rör 

SLSO och primärvården är minskad överförskrivning av antibiotika i öppen-

vård med tio procent samt breddinförande och användning av Nationell patient-

översikt (NPÖ).  

 

Medicinska staben anordnar också chefsutbildningar och en webbaserad ut-

bildning inom patientsäkerhet. Ansvaret för vissa frågor som rör patient-
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säkerhet, bl.a. smittskydds- och vårdhygienfrågor, ligger på Centrala Hygien-

kommittén. Landstinget har också en patientsäkerhetskommitté (PSK) som leds 

av chefläkaren på medicinska staben och som bl.a. har i uppgift att utarbeta 

fokusområden i patientsäkerhetsarbetet och ge förslag på patientsäkerhetsindi-

katorer. Patientsäkerhetskommittén anordnar också patientsäkerhetsdagar.  

 

I SLL gäller vårdval inom primärvården, bl.a. för husläkarverksamhet med 

basal hemsjukvård. HSN tecknar avtal med vårdcentraler inom SLSO och ex-

terna vårdgivare som uppfyller de krav som HSN ställer. Revisionen konstate-

rar att det sammantaget finns många direkta och indirekta krav på patientsäker-

het. När det gäller HSN:s uppföljning av vårdcentralernas kvalitetsarbete fram-

går att HSN har ett antal målindikatorer inom patientsäkerhet som redovisas 

separat. Av de indikatorer som redovisas framgår att det även där finns många 

direkta eller indirekta krav som ställs kring patientsäkerhet. De indikatorer som 

finns inom området säker vård är bl.a. andel hemsjukvårdspatienter som varit 

inskrivna i 12 månader och som fått en fördjupad läkemedelsgenomgång under 

året och andel utskrivningsklara patienter från slutenvård där vårdplanen är 

justerad.  

4 Vårdcentralers patientsäkerhetsarbete 

4.1 Ansvar och roller 

HSN har avtal med 203 vårdcentraler (mars 2014) och av dessa drivs 68 (ca 33 

procent) i landstingets regi genom SLSO. Andelen på dessa vårdcentraler lis-

tade patienter i länet uppgår till 40-45 procent. SLSO:s vårdcentraler är själv-

ständiga resultatenheter med ansvar för ekonomi och verksamhet. Verksam-

hetschefen ansvarar för patientsäkerhetsarbetet med bistånd av medicinskt an-

svarig läkare (MAL). Enligt SLSO riktlinjer
3
 har MAL ansvar bl.a. för att sys-

tematiskt arbeta med patientsäkerhet och medicinsk kvalitet inom enheten samt 

identifiera och systematiskt följa upp medicinska risker i verksamheten. Inom 

vårdcentralerna finns också patientsäkerhetssamordnare eller motsvarande som 

hanterar avvikelser i avvikelserapporteringssystemet HändelseVis. Varje med-

arbetare har ansvar för att rapportera avvikelser som man observerar eller är 

delaktig i.  

 

De sju vårdcentraler som ingår i granskningen har ansvar för att bedriva hus-

läkarverksamhet inkl. basal hemsjukvård. Några vårdcentraler har också ansvar 

för BVC och rehabiliteringsverksamhet.  

 

Vårdcentralerna har i styrkort preciserat mål för patientsäkerhet och målen 

överensstämmer med de övergripande målen på central SLSO-nivå. Vid en del 

vårdcentraler har målet om rapportering av avvikelser och risker fastställts 

utifrån en högre ambitionsnivå än i det gemensamma målet för hela SLSO.  

4.2 Patientsäkerhetsarbetet 

Vårdkvalitet och patientsäkerhet följs löpande upp bl.a. genom avvikelse-

rapportering, klagomålshantering, patientenkäter och anmälningar till patient-

nämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

                                                      
3
 Uppdrag som medicinsk ansvarig läkare (MAL) i primärvården – riktlinjer för SLSO 
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Vårdcentralerna har lokala rutiner för avvikelsehantering. Rutinerna innebär i 

huvudsak att medarbetaren vid befarad eller inträffad händelse ska rapportera 

händelsen i det landstingsgemensamma avvikelserapporteringssystemet Hän-

delseVis. Även risk, dvs. möjligheten att en negativ händelse inträffar, ska 

rapporteras. Inkommen avvikelserapport tas om hand av en patientsäkerhets-

samordnare eller motsvarande som gör en första sortering av rapporterna och 

vidarebefordrar dessa till verksamhetschef eller till ansvarig enhetschef för 

utredning och analys av orsaken till händelsen. Enklare ärenden hanteras direkt. 

Analysen sker vid behov tillsammans med medicinskt ansvarig läkare, i vård-

centralens ledningsgrupp eller av en analysgrupp som utses av verksamhetsche-

fen. Utifrån utredning och analys tas åtgärdsförslag fram och diskuteras för att 

efter beslut implementeras i verksamheten. Återkoppling sker till den som an-

mält avvikelsen och avvikelsen diskuteras och följs upp på arbetsplatsträffar 

(APT), i samverkansgrupper och i ledningsgruppen. Patientsäkerhetssamordna-

ren har ansvar för att säkerställa att processen fungerar, dvs. att avvikelserap-

porter tas omhand, att resultaten sammanställs och att återkoppling ges till den 

som rapporterat avvikelsen och till verksamheten. På motsvarande sätt hanteras 

ärenden som inkommer via patientnämnden eller IVO.  

 

Vid allvarlig avvikelse ska alltid en s.k. händelseanalys
4
 genomföras. Vård-

centralerna genomför sällan händelseanalyser och saknar därför erfarenhet av 

detta, varför den centrala funktionen Verksamhetsstöd Patientsäkerhet (VSPS) 

bistår i arbetet. Chefläkaren beslutar om en allvarlig händelse ska leda till att en 

Lex Maria-anmälan ska lämnas till IVO. Enligt uppgift har antalet Lex Maria-

ärenden inom primärvården ökat och utredning om orsaken till detta pågår.  

 

I avvikelserapporteringsystemet HändelseVis ska medarbetare som rapporterar 

avvikelse ta ställning till om avvikelsen är en vård-, arbetsmiljö, labb- eller 

miljöavvikelse, och om avvikelsen är en negativ händelse, tillbud eller risk. En 

omklassificering kan ske i samband med genomgången av avvikelserapporten. 

Verksamhetschefen ska bedöma om en negativ händelse är en vårdskada och 

om vårdskadan är allvarlig. Vid allvarlig vårdskada ska chefläkaren informeras.  

 

Det är stor variation mellan vårdcentralerna inom SLSO när det gäller rapporte-

ring av avvikelser och risker. Enligt statistik från HändelseVis varierade t.ex. 

antalet rapporterade vårdavvikelser 2013 från 2 till 318 avvikelser per vårdcen-

tral. För de sju vårdcentraler som ingår i granskningen varierar antalet rapporte-

rade vårdavvikelser från 7 till 74 under 2013. Av tabellen nedan framgår att 

den största och den minsta vårdcentralen rapporterat flest avvikelser. De grans-

kade vårdcentralerna är få varför slutsatser måste dras med försiktighet. Revis-

ionen kan dock konstatera att storlek på vårdcentralen i dessa fall inte haft be-

tydelse för hur många avvikelser som rapporterats. Av tabellen framgår också 

att fyra av vårdcentralerna minskat antalet rapporter mellan 2012 och 2013.  

  

                                                      
4
 Händelseanalys är en systematisk identifiering av bakomliggande orsaker till negativa händelser 

och tillbud och ska göras vid bl.a. samtliga Lex Maria anmälningar samt vid systematiskt återkom-
mande avvikelser.  
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Tabell 1. Antal rapporterade vårdavvikelser på de sju granskade vårdcentralerna inom SLSO 

2012-2014*  

Vårdcentral  2012 2013 2014* 

Vårdcentral 1 (omsättning < 20 mnkr)    35   48    56 

Vårdcentral 2 (omsättning 20-30 mnkr)     7     9     2 

Vårdcentral 3 (omsättning 20-30 mnkr)   11     8     4 

Vårdcentral 4 (omsättning 20-30 mnkr)   31   16     3 

Vårdcentral 5 (omsättning 31-40 mnkr)   57   28   18 

Vårdcentral 6 (omsättning 41-50 mnkr)   13     7   10 

Vårdcentral 7 (omsättning >51 mnkr)   73   74   55 

SUMMA 196 174 145 

*= För 2014 gäller avvikelserapporter 2014-01-01 – 2014-09-10. 

 

Hur mycket vårdcentralen arbetar med patientsäkerhet kan, enligt de intervju-

ade, bl.a. bero på intresset för frågorna. Det handlar bl.a. om att avsätta tid för 

patientsäkerhetsarbetet och att verksamhetschefen ger tydliga signaler om vik-

ten av detta arbete. En god patientsäkerhet upprätthålls genom en tillåtande 

atmosfär för samtal kring avvikelser och genom att uppmuntra varandra att 

rapportera avvikelser. Genom att regelbundet diskutera avvikelser på perso-

nalmöten skapas också möjlighet för att genomföra förbättringar.  

 

Inom vårdcentralerna genomförs förebyggande insatser i form av t.ex. riskbe-

dömning av nyinskrivna patienter i hemsjukvården och genom läkemedelsge-

nomgångar för äldre patienter med många läkemedel. Syftet är att öka kvalitet 

och säkerhet för patienten. I SLSO:s verksamhetsplan för 2013 fastställdes att 

alla resultatenheter skulle genomföra riskanalys av patientsäkerheten i form av 

s.k. riskrond eller motsvarande. Syftet är att öka medvetenheten om risker som 

direkt eller indirekt kan påverka patientsäkerheten. Anvisningar om hur detta 

ska gå till finns på SLSO:s intranät bl.a. i form av ett bildspel. Av intervjuer 

framgår att alla vårdcentraler inte gör riskronder och i några fall förefaller upp-

draget inte vara känt.  

 

En mätning av patientsäkerhetskulturen har genomförts på alla resultatenheter 

inom SLSO 2011 och 2014. Syftet med mätningen har varit att kartlägga styr-

kor och svagheter i patientsäkerhetskulturen och därmed tydliggöra angelägna 

förbättringsområden. Patientsäkerhetskultur kan beskrivas som de förhållnings-

sätt och attityder hos individer och grupper inom en vårdenhet, som har be-

tydelse för patientsäkerheten. Enkäten belyser bl.a. områden som benägenhet 

att rapportera händelser, återföring och kommunikation kring avvikelser, läran-

deorganisation samt arbetsbelastning och personaltäthet. Det egna resultatet an-

vänds av en del vårdcentraler i det löpande förbättringsarbetet, medan andra 

förefaller har mindre kännedom om mätningen. Enligt SLSO:s chefläkare visar 

mätningen på stora skillnader i resultaten mellan vårdcentralerna. Svaga områ-

den är enligt enkäten benägenhet att rapportera händelser, överlämning och 

överföring av patienter och information samt arbetsbelastning och personaltät-

het. Patientsäkerhetskulturmätningen har relativt låg svarsfrekvens, ca 62 pro-

cent för SLSO totalt. Även den årliga medarbetarenkäten innehåller frågor om 

patientsäkerhetsarbetet och utgör underlag för förbättringsarbete.  
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I nedanstående diagram redovisas resultatet av patientsäkerhetskulturmätningen 

för hela SLSO 2014.  

 

 
 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är att ha uppdaterade och funktionella 

rutiner och riktlinjer. På SLSO:s intranät kan vårdcentralerna ta del av de ge-

mensamma riktlinjerna och anvisningarna. SLSO har ett övergripande led-

ningssystem som håller på att implementeras på alla resultatenheter. Vårdcen-

tralerna har dock kommit olika långt i arbetet när det gäller att uppdatera sina 

lokala rutiner och riktlinjer och lägga in dessa på den lokala sidan på intranätet. 

Flera vårdcentraler efterlyser fler gemensamma rutiner, dvs. en gemensam 

grundstruktur som kan användas av samtliga vårdcentraler och anpassas utifrån 

lokala förutsättningar. Idag arbetar varje vårdcentral fram sina egna rutiner och 

riktlinjer, men med fler gemensamma rutiner skulle vårdcentralernas administ-

rativa arbete underlättas.  

 

En av de intervjuade vårdcentralerna tar fram egen patientsäkerhetsberättelse. 

Anledningen uppges vara att vårdcentralen vill ge bl.a. patienter, närstående 

och boende inom närområdet information om hur vårdcentralen arbetar med 

patientsäkerhetsfrågor. Inga formella krav ställs dock på detta, då det är SLSO 

som i lagens mening är vårdgivare och ska lämna en patientsäkerhetsberättelse 

för hela verksamheten. Enligt chefläkaren finns det ytterligare några vårdcen-

traler som tar fram egna patientsäkerhetsberättelser.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen bedömer att flertalet av de granskade vårdcentralerna arbetar på ett 

systematiskt sätt med rapportering och hantering av avvikelser och risker i 

verksamheten. Rapporteringen ingår som en viktig del i verksamheternas lö-

pande förbättringsarbete i syfte att minska risken för att patienter ska skadas i 

vården. Utifrån statistik över avvikelserapporter vid SLSO:s samtliga vårdcen-

traler kan dock konstateras att det finns vårdcentraler som behöver arbeta mer 

aktivt för att öka rapporteringen av händelser och risker. Patientsäkerhetsfrågor 

måste hållas levande i organisationen genom att medarbetarna uppmuntras att 

rapportera och diskutera hur misstag kan användas för att förbättra processer 

och rutiner.  
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För att få medarbetare att i högre grad rapportera avvikelser och risker behöver 

avvikelserapporteringssystemet vara enkelt. En medarbetare som rapporterar en 

avvikelse ska inte behöva fundera på hur avvikelsen ska klassificeras utan det 

borde räcka att avvikelsen klassificeras i samband med utredning och analys. 

Som jämförelse kan nämnas att Capio Närsjukvård har ett avvikelserapport-

eringssystem som är enklare för den som anmäler en avvikelse. Anmälaren 

behöver inte ta ställning till typ av avvikelse utan klassificering sker först i 

samband med utredning och analys.  

 

Vårdcentralerna kan utveckla sitt förebyggande arbete genom exempelvis risk-

analyser/riskronder. Riskhantering med riskinventering och riskanalys är en 

förutsättning för ett strukturerat förebyggande patientsäkerhetsarbete. Även 

resultaten av patientsäkerhetskulturmätningen kan i högre utsträckning än idag 

användas som underlag i organisationens förbättringsarbete. Säkerhetsmed-

vetandet har stor betydelse för hur patientsäkerhetsrisker förebyggs, följs upp 

och leder till förbättringar. Patientsäkerhetskulturen formas av de normer och 

värderingar som finns i en organisation.  

4.3 Patienters delaktighet i patientsäkerhetsarbetet 

Vårdcentralerna har rutiner för hur klagomål och synpunkter på verksamheten 

ska hanteras. Klagomål som lämnas direkt till vårdcentralen tas om hand av 

verksamhetschefen som har dialog med patient eller närstående som lämnat 

klagomålet. Detta sker per telefon eller vid ett personligt möte. Hur klagomålet 

tas om hand i verksamheten beror på klagomålets art. Ibland räcker det att 

lämna en förklaring till patienten medan det i andra fall krävs utredning om vad 

som hänt och åtgärd för att förhindra att händelsen inträffar igen. Verksamhets-

chefen ska även ha dialog med berörd personal om det inträffade och kommu-

nicera detta i ledningsgruppen och på arbetsplatsträffar. Patient/närstående ska 

också informeras om att de kan vända sig till patientnämnden eller göra en 

anmälan till IVO eller Patientförsäkringen (LÖF) om inte klagomålet kan lösas 

i verksamheten.  

 

Om en patient drabbas av vårdskada informeras patienten och närstående om 

det inträffade och vad vårdcentralen avser att vidta för åtgärd för att händelsen 

inte ska inträffa igen. Vidare informeras patienten om var han/hon kan vända 

sig för att göra anmälan om händelsen. Patienter eller närstående involveras 

däremot inte i övrigt i vårdcentralens förbättringsarbete.  

 

Patienternas upplevelse av vården undersöks med enkäter. Av intervjuer fram-

går att vårdcentralerna däremot inte har rutiner för att i sitt förbättringsarbete 

fånga upp synpunkter från t.ex. handikapporganisationer. Det förekommer hel-

ler inte att patienter är delaktiga i avvikelsehanteringsprocessen. För att för-

bättra dialogen med patienter och närstående och för att ta tillvara klagomål 

och synpunkter, har det dock på övergripande SLSO-nivå etablerats ett sam-

verkansråd med pensionärs- och handikapporganisationer.  

 

Revisionens bedömning 

Inom vårdcentralerna finns rutiner för att hantera klagomål och synpunkter på 

vården. Utöver det involveras inte patienter eller närstående på ett systematiskt 

sätt i förbättringsarbetet. För att leva upp till patientsäkerhetslagens intentioner 

om att göra patienterna mer delaktiga kan dock deras inflytande behöva stärkas 
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ytterligare. Ett exempel på detta är de samverkansråd med pensionärs- och 

handikapporganisationer som har etablerats centralt inom SLSO för att för-

bättra dialogen och för att ta till vara klagomål och synpunkter.  

4.4 Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte 

Internt inom vårdcentralerna ska avvikelser regelbundet diskuteras på bl.a. 

arbetsplatsträffar. Om nya rutiner behöver tas fram med anledning av avvikel-

ser ska det informeras även om detta på dessa möten. Enligt de intervjuade 

fungerar dessa rutiner. 

 

Det finns flera geografiskt organiserade nätverk där vårdcentralernas verksam-

hetschefer träffas regelbundet. Däremot finns inga specifika nätverk för pati-

entsäkerhetsfrågor. Ansvaret för att hålla igång nätverk och anordna nätverks-

träffar ligger på vårdcentralerna. Representanter för SLSO centralt deltar ofta 

vid dessa sammankomster, framför allt de samordnande cheferna. Utifrån in-

tervjuer förefaller det dock variera hur aktiva dessa nätverk är. Vidare framgår 

att erfarenhetsutbyte i form av t.ex. diskussion om enskilda avvikelser eller 

anmälningsärenden inte i någon större grad tas upp på dessa möten. Det före-

faller heller inte ske någon diskussion om gemensamma rutiner och riktlinjer 

kring patientsäkerhet.  

 

SLSO har ett primärvårdsråd där alla verksamhetschefer ingår. Primärvårds-

rådet träffas ca 2 gånger per år. I rådet ingår samtliga verksamhetschefer inom 

primärvården, dvs. ca 90 chefer, varför det i första hand är ett forum för in-

formation än för erfarenhetsutbyte. I samband med t.ex. primärvårdsrådet eller 

i samband med s.k. BVS-dagar, dvs. gemensamma planeringsdagar för utveckl-

ing av mål för verksamheten, genomförs även programpunkter som innebär att 

verksamheter presenterar hur man arbetar med olika frågor, vilket ger möjlig-

het att sprida goda exempel. Det finns också nätverk för primärvårdens medi-

cinskt ansvariga läkare (MAL) och för alla specialister i risk- och händelseana-

lys. Ansvaret för dessa nätverk, som träffas 1-2 gånger per år, ligger på VSPS.  

 

Landstingets patientsäkerhetskommitté anordnar patientsäkerhetsdagar. Av 

intervjuer med vårdcentraler framgår att primärvården upplevs vara lite repre-

senterade i patientsäkerhetskommitténs arbete och att patientsäkerhetsdagarna i 

huvudsak har fokus på sjukhusens arbete.  

 

Revisionens bedömning 

Inom den egna verksamheten finns forum för erfarenhetsutbyte och lärande. 

Vårdcentralerna har rutiner som innebär att inträffade avvikelser och klagomål 

diskuteras löpande på bl.a. arbetsplatsträffar. Därigenom finns förutsättningar 

för att sprida information om händelser som inträffat i verksamheten och vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att undvika att händelsen upprepas.  

 

När det gäller löpande erfarenhetsutbyte mellan vårdcentraler finns geografiska 

nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte. Dessa kan dock behöva utvecklas för 

att bli ett forum för erfarenhetsutbyte i patientsäkerhetsfrågor, bl.a. behöver en 

del nätverk bli mer aktiva och ha regelbundna möten. Patientsäkerhetsfrågor 

bör vara ett viktigt inslag vid dessa nätverksträffar t.ex. genom diskussion om 

enskilda anmälningsärenden. Visst erfarenhetsutbyte och lärande sker på över-

gripande nivå, men behöver utvecklas för att bli mer strukturerat och systema-
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tiskt. Ett sätt att sprida goda exempel kan också vara att presentera olika verk-

samheters arbetssätt eller rutiner på intranätet.  

4.5 Rapportering av avvikelser i vården 2012-2014 

Antalet rapporterade vårdavvikelser från samtliga vårdcentraler inom SLSO har 

ökat med ca 8 procent mellan 2012 och 2013. Om man utgår från den tendens 

som finns sett till antalet avvikelserapporter under åren 2012-2013 har det hit-

tills under 2014 varit relativt få inrapporterade avvikelser. Vad detta beror på är 

emellertid svårt att uttala sig om.  

 
Tabell 2. Antal och andel avvikelserapporter gällande vårdavvikelser inom primärvården SLSO 

2012-2014* fördelade på risk-, tillbud och negativa händelser.  

Avvikelse-

typ 

Antal 

rapporter 

2012 

Andel 

rapporter 

2012 

Antal 

rapporter 

2013 

Andel 

rapporter 

2013 

Antal 

rapporter 

2014* 

Andel 

rapporter 

2014* 

Risk 1 389  40% 1 400 37%    714  39% 

Tillbud 1 667  48% 1 756 47%    839  45% 

Negativa 

händelser 

   440  12%    610 16%    302  16% 

SUMMA 3 496 100% 3 766 100% 1 855 100% 

*= För 2014 gäller avvikelserapporter 2014-01-01 – 2014-09-10. 

 

Den vanligaste avvikelsen handlar om tillbud (45-48% av samtliga avvikelse-

rapporter), följt av risk (37-40%) och slutligen negativa händelser (12-16%).  

 

Avvikelserapporterna handlar främst om brister i vårddokumentation och in-

formationsöverföring, brister i läkemedelshanteringen och bristande vård. För 

de två sistnämnda har det skett en ökning 2013 jämfört med 2012. När det gäl-

ler brister i vårddokumentation och vårdöverföring har det däremot skett en 

minskning i antalet rapporter 2013 jämfört med 2012.  

 
Tabell 3. Antal avvikelserapporter gällande vårdavvikelser på SLSO 2012-2014* som är förde-

lade per klassificeringsrubrik. 

Klassificering av avvikelse 2012 2013 2014* 

Brister i vårddokumentation och informationsöverfö-

ring 

1 952 1 795   892 

Brister i läkemedelshanteringen    653    927   414 

Bristande vård    366    434   241 

Bristande tillgänglighet    198    246   130 

Fel på eller felaktigt hanterande av medicinteknisk 

produkt 

   101    125     71 

Patientolycksfall     79    106     47 

Bristande bemötande     68     73     29 

Avsteg från sekretess och tystnadsplikt     35     32     18 

Brister i cell- och vävnadshantering     32     17      6 

Avsiktligt självdestruktiva handlingar hos patient      6      1      2 

Hot och våld mot patient      3      1      1 

Vårdgarantin ej uppfylld      3      9      4 

SUMMA 3 496 3 766 1 855 

*= För 2014 gäller avvikelserapporter 2014-01-01 – 2014-09-10. 
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När det gäller brister i vårddokumentation handlar de vanligaste avvikelserna 

om brister i hanteringen av remisser och beställningar, brister i journalföring, 

läkemedelsadministrering och övriga brister inom informationsöverföring.  

 

Om man utgår från den tendens som finns sett till antalet avvikelserapporter 

under åren 2012-2013, tycks det som att det kommer att ske en minskning av 

antalet avvikelserapporter kring de tre ovan nämnda klassificeringstyperna 

under 2014. Vad detta beror på är emellertid svårt att uttala sig om.  

5 SLSO:s övergripande styrning och uppfölj-

ning  

5.1 Ansvar och roller 

Det övergripande ansvaret för patientsäkerheten har sjukvårdsdirektören som 

till stöd i uppdraget har biträdande sjukvårdsdirektörer, samordnande chefer 

och administrativa direktörer. Chefläkare bistår sjukvårdsdirektören när det 

gäller övergripande patientsäkerhetsfrågor. Decentralisering är en vägledande 

princip inom SLSO och inom varje resultatenhet ansvarar resultatenhetschefen/ 

verksamhetschefen för patientsäkerheten. Inom SLSO finns drygt 300 lokala 

samordnare som har att driva patientsäkerhetsfrågorna.  

 

SLSO har ett ledningssystem som under 2013 certifierades enligt de internat-

ionella standarderna ISO 9001:2008 (Kvalitet), ISO 14001:2004 (Miljö) och 

OHSAS 18001:2007 (Arbetsmiljö & hälsa). Ledningssystemet ska även följa 

”Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systema-

tiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Arbetet med patientsäkerhetsfrågor ska 

ske inom ramen för ledningssystemet och i ledningssystemet ingår att via 

egenkontroll följa upp att vårdprocesserna fungerar patientsäkert och att god 

vårdkvalitet uppnås. Implementering av det gemensamma ledningssystemet 

pågår inom alla resultatenheter.  

5.2 Rutiner och riktlinjer 

I ledningssystemet beskrivs de processer och riktlinjer/rutiner som, enligt 

SLSO, behövs i verksamheten för att säkra verksamhetens kvalitet. Av SLSO:s 

riktlinje ”Avvikelsehantering vård och patientsäkerhet” framgår att varje verk-

samhet inom SLSO ska ha en lokal rutin för vilka typer av händelser som ska 

rapporteras som avvikelser. Vidare framgår att hälso- och sjukvårdspersonal är 

skyldig att rapportera när en patient skadats eller riskerat att skadas.  

 

I riktlinjen ”Anmälan enligt lex Maria” framgår bl.a. att varje resultatenhet ska 

ha rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser 

och tillbud samt fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp effekten av vid-

tagna åtgärder. Avvikelser ska anmälas till myndigheter i enlighet med gäl-

lande författningar. Vidare framgår att varje medarbetare ska ha kunskap om 

vilka händelser/risker som ska rapporteras som avvikelser.  

5.3 Övergripande patientsäkerhetsarbete 

SLSO har fastställt en långsiktig strategi för patientsäkerhetsarbetet inne-

bärande att vårdskador ska elimineras, patientsäkerhetskulturen utvecklas och 

satsningar ska ske på det riskförebyggande arbetet. Det framgår dock inte av 

strategin hur förvaltningen ska arbeta för att t.ex. utveckla patientsäkerhetskul-



 

Revisionskontoret 2014-11-27 

 

17 

turen. I styrkort preciseras mål kopplade till patientsäkerhet. Varje resultatenhet 

ska bryta ner och konkretisera de övergripande målen utifrån sitt verksamhets-

uppdrag.  

 

Inom SLSO finns en central funktion Verksamhetsstöd Patientsäkerhet (VSPS) 

som hanterar strategiska patientsäkerhetsfrågor. En av chefläkarna är chef för 

enheten. VSPS genomför patientsäkerhetsdialoger, erbjuder underlag för plane-

ringsdagar om patientsäkerhet och är expertstöd i risk- och händelseanalyser. 

Enheten erbjuder också expertstöd inför och efter tillsynsbesök av IVO, stöd 

till verksamheterna i den lokala handläggningen av svåra patientärenden t.ex. 

lex Maria-ärenden och anordnar utbildning i patientsäkerhet och utbildning av 

metodspecialister i risk och händelseanalys. VSPS ansvarar också för att årlig-

en ta fram en patientsäkerhetsberättelse som omfattar SLSO:s hela verksamhet.  

 

Det landstingsgemensamma avvikelserapporteringssystemet HändelseVis har 

en central plats i SLSO:s patientsäkerhetsarbete. I styrkortet för 2014 anges 

bl.a. som mål att antalet rapporterade risker, tillbud och negativa händelser 

avseende vård ska uppgå till i genomsnitt en rapport per årsanställd eller öka 

jämfört med 2013 inom alla resultatenheter. År 2013 uppnådde endast en av de 

granskade vårdcentralerna målet om i genomsnitt en rapport per årsanställd. Ett 

annat mål är att andelen rapporterade vårdrelaterade risker av totalt antal rap-

porterade risker och avvikelser ska uppgå till minst 40 procent. Rapportering av 

risker och avvikelser används som underlag i bl.a. patientsäkerhetsutbildningar 

och vid patientsäkerhetsdialoger. Statistik från HändelseVis används också 

löpande som underlag vid olika möten.  

 

Patientsäkerhetsdialoger är ett forum för diskussion om patientsäkerhetsfrågor 

mellan VSPS och vårdcentralen t.ex. på arbetsplatsträffar eller för en läkar-

grupp. Dialogmötet initieras i första hand av ansvarig verksamhetschef, men 

kan vid behov även initieras av VSPS.  

 

Som tidigare nämnts har SLSO i verksamhetsplanen för 2013 som mål att alla 

resultatenheter skulle göra riskronder för att öka medvetenheten om risker som 

kan påverka patientsäkerheten. Målet finns dock inte kvar 2014. På intranätet 

finns fortfarande anvisningar om hur riskronder kan genomföras, men det 

framgår inte hur ofta resultatenheterna förväntas göra detta. I anvisningarna 

sker endast hänvisning till 2013 års mål. Detta medför att det är otydligt för 

vårdcentralerna om vad som gäller. Av intervjuer framgår också att alla vård-

centraler inte gör riskronder och att uppdraget inte förefaller vara känt av alla 

verksamheter.  

 

Information om patientsäkerhetsrisker kommer förutom från avvikelserap-

porteringssystemet HändelseVis även från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), patientnämnden och Lex Maria-anmälningar.  

 

Inom SLSO finns tre samordnande chefer som ansvarar för dialogen med verk-

samheterna inom primärvården, däribland vårdcentralerna. Det finns ingen ge-

mensam arbetsbeskrivning för dessa chefer som bl.a. ansvarar för att genom-

föra löpande uppföljning av vårdcentralernas verksamhet bl.a. kvalitet och pa-

tientsäkerhet, vårdproduktion, ekonomi och personal. När det gäller patientsä-

kerhetsarbetet följs bl.a. målen för patientsäkerhet och anmälningsärenden från 
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IVO och patientnämnden upp. Ansvaret för att besvara anmälningarna ligger på 

respektive verksamhetschef, ibland med stöd från SLSO centralt. Om en vård-

central inte uppnår tillfredsställande resultat får verksamhetschefen i uppdrag 

att ta fram en åtgärdsplan. Planen ska godkännas av samordnande chef.  

 

Två gånger per år, vid ledningens genomgång, följs målen upp på övergripande 

nivå. Vid dessa möten lyfts såväl generella som specifika problem. Det kan 

leda till generella insatser som t.ex. utbildning i risk- och händelseanalys eller 

patientsäkerhet, men även riktade insatser som specifik utbildning i lagstiftning 

och tillämpning av denna. 

 

Målet för SLSO:s patientsäkerhetsarbete är att varje resultatenhet ska skapa en 

säkerhetskultur som kännetecknas av medvetenhet om att fel inträffar i vården 

och att fel orsakas av exempelvis bristande rutiner och felaktig organisation. 

Sedan 2008 genomför SLSO årligen en mätning av patientsäkerhetskulturen i 

samband med medarbetarenkäten. År 2011 genomfördes en mer omfattande 

nationell mätning av patientsäkerhetskulturen och ytterligare en ny mätning har 

genomförts 2014. Syftet med mätningen är bl.a. att kartlägga styrkor och svag-

heter i patientsäkerhetskulturen och därmed tydliggöra angelägna förbättrings-

områden.   

 

Flera vårdcentraler efterlyser fler gemensamma rutiner som kan användas av 

samtliga vårdcentraler och anpassas utifrån lokala förutsättningar Inom SLSO 

pågår arbete med Framtidens primärvård. En workshop med alla verksamhets-

chefer inom primärvården genomfördes i februari 2014. Utifrån detta arbete har 

sju processer/behovsgrupper identifierat och en arbetsgrupp har bildats för 

varje process. Grupperna har bl.a. gjort en beskrivning av nuläget och framtida 

mål. Två workshops har även genomförts med patientorganisationer för att 

inhämta deras synpunkter. Syftet med arbete är att få en mer jämlik vård genom 

likartad handläggning oavsett vilken vårdcentral patienten vänder sig. De sju 

processerna/behovsgrupperna är: 

 Akut omhändertagande 

 Astma/KOL 

 Diabetes/obesitas/metabola syndrom 

 Hjärta/kärl/hypertoni/stroke 

 Sköra multisjuka 

 Smärta/leder 

 Psykisk ohälsa 

 

Revisionens bedömning 

SLSO har ett ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Ledningssy-

stemet ska också följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om led-

ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SLSO har en utvecklad struktur 

för patientsäkerhetsarbetet. Det finns bl.a. definierade roller, strategiska doku-

ment samt rutiner för att följa upp avvikelser och klagomål och vidta åtgärder 

för att förbättra verksamheten.  

 

För att förbättringsarbetet ska bli mer systematiskt bör SLSO:s styrning av 

patientsäkerhetsarbetet förtydligas. Som exempel kan nämnas att det på intra-

nätet inte framgår på ett tydligt sätt vilka krav som ställs på resultatenheterna 

när det gäller genomförande av riskrond/riskinventering. VSPS erbjuder vård-
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centralerna stöd i patientsäkerhetsfrågor, men det är i huvudsak upp till verk-

samhetschefen att ta initiativ till t.ex. genomförande av patientsäkerhetsdialog 

eller att utnyttja stöd i samband med riskrond. Eftersom det är stora skillnader 

mellan vårdcentralerna när det exempelvis gäller ambitionen att avvikelserap-

portera och resultat i patientsäkerhetskulturmätning kan det finnas behov av att 

SLSO på central nivå mer aktivt tar initiativ till dialog med en del vårdcen-

traler.  

 

Förvaltningsgemensamma rutiner och riktlinjer finns på intranätet tillgänglig 

för alla verksamheter, men flera vårdcentraler efterlyser fler gemensamma ruti-

ner i syfte att bl.a. minska det administrativa arbetet på vårdcentralerna. Inom 

ramen för framtidens primärvård pågår ett arbete för att utveckla gemensamma 

rutiner för likvärdig vård inom sju processer/behovsgrupper. Genom detta ar-

bete bedömer revisionen att vårdcentralernas önskemål om en utveckling av 

fler gemensamma rutiner kommer att infrias.  

 

Statistik från avvikelserapporteringssystemet används för olika uppföljningar 

inom SLSO, bl.a. uppföljning av respektive resultatenhet. Sammanställningar 

över statistikuppgifter lämnas löpande till styrelsen och två gånger om år redo-

visas uppgifter om patientsäkerhet vid ledningens genomgång. Avvikelserap-

porteringssystemet förefaller dock inte användas i någon högre grad för att t.ex. 

fånga upp systemfel i verksamheten. Enligt revisionen bör SLSO arbeta mer 

systematiskt för att följa upp, vidta åtgärder och sprida kunskapen vidare till 

vårdcentralerna kring de mest återkommande avvikelserna i HändelseVis. 

Detta i syfte att komma åt systemfel inom hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 



 

 

Kort om rapporten 
SLSO bedriver i huvudsak ett systematiskt patient-
säkerhetsarbete, men det finns förbättringsområden. 

Det finns vårdcentraler som behöver arbeta mer aktivt 
för att öka rapporteringen av avvikelser och risker som 

ett led i det löpande förbättringsarbetet. Vidare kan det 
förebyggande arbetet utvecklas, exempelvis genom 

riskrond/riskinventering. SLSO centralt bör därför mer 
aktivt styra och följa upp patientsäkerhetsarbetet för 
att säkerställa att samtliga vårdcentraler lever upp till 

förvaltningens krav. Vidare bör förutsättningar skapas 
för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan 

vårdcentralerna för att främja lärandet i organisation-
en. 


