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Sammanfattning
Patientsäkerhetsberättelsen för Norrbottens läns landsting baseras på landstingets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och divisionernas patientsäkerhetsberättelser. Exempel från verksamheten finns inlagda i textrutorna eller
som beskrivande infällda citat.
Generellt nås inte de högt ställda målen inom patientsäkerhetsområdet. Men
utvecklingen inom flera områden tyder på att det systematiska arbetet med att
identifiera och åtgärda problem och risker ger resultat i rätt riktning. Bland
medarbetarna finns en uttalad vilja och medvetenhet att arbeta för ökad patientsäkerhet.
Landstinget har sedan 2008 deltagit i samtliga områden i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet och därmed satt fokus på patientsäkerhetsarbetet. Arbetet har medvetandegjort vikten av att följa basala hygienrutiner och
klädregler, att hålla hög städkvalitet, göra riskbedömningar för fall, trycksår,
undernäring och munhälsa samt depressioner som kan leda till ökad självskadebeteende. Införandet av kommunikationsmodellen SBAR/Teach-back har påbörjats och förväntas leda till en säkrare överrapportering, kommunikations- och
informationsöverföring.
Egenkontroller sker kontinuerligt och systematiskt per april, augusti och december månad. Genom den grundläggande värderingen att snabbt kunna reagera
på resultat underlättas verksamhetens möjlighet att styra det kontinuerliga förbättrings- och patientsäkerhetsarbetet både på kort och lång sikt.
Riskbedömningar och riskanalyser genomförs i allt större omfattning både i det
dagliga arbetet men även i arbetet med avvikelsehantering. Utbildning i riskanalyse har genomförts och förväntas leda till en ökad riskmedvetenhet.
Fokus på följsamhet till åtgärdspaket vårdrelaterade urinväginfektioner och
blåsöverfyllnad visar på positiva resultat. Patient- och närståendes medverkan
ökar successivt och en strategi för patient- och brukarmedverkan har tagits fram
i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten.
Patientsäkerhetsarbetet styrs till stor del genom hög följsamhet till avvikelsehanteringsprocessen, engagerad ledning på alla nivåer samt medarbetarnas allt
bättre kompetens inom patientsäkerhetsområdet. Medarbetarnas vilja att göra
rätt bidrar till att patientsäkerheten har satts högt på agendan.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Norrbottens läns landsting har fem övergripande mål inom hälso- och sjukvården. Vården ska vara;
 patientfokuserad
 tillgänglig i rimlig tid
 säker
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig
 jämlik och effektiv
Målet är att succesivt minska antalet vårdskador. Patientsäkerhetsarbetet ska
präglas av landstingets grundläggande värderingar. Landstingets ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete utgör grunden för allt kvalitetsarbete. Vården
med patienten i fokus ska kännetecknas av ett vinna/vinna perspektiv där trygga
och delaktiga patienter, närstående, medarbetare och chefer står i fokus och där
förutsättningar finns för att göra rätt från början. Vårdresultatet ska spegla en
säker och pålitlig vård där hjälplöshet, lidande, sjukdom, onödiga dödsfall och
vårdskador elimineras.

Med patientens fokus mot
en säkrare vård

Trygga och
delaktiga
patienter och
närstående

Trygga och
delaktiga
chefer, ledare
och
medarbetare

Det strategiska patientsäkerhetsarbetet ska inriktas på att;
 Hitta, identifiera, analysera och åtgärda systemfel samt identifiera omfattningen och typ av förekommande vårdskador. Härvid ska även genusperspektiv beaktas.
 Identifiera risker för vårdskador, ta lärdom av händelser och arbeta förebyggande för att förhindra att skador inträffar.
 Aktivt medverka för att involvera patienter och närstående i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
 Medverka i nationellt arbete för att minska antalet vårdskador.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för landstingets verksamhet. De tar även beslut om landstingets budget, skatt och andra ekonomiska frågor.
Styrdokument: Strategisk plan
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Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen ansvarar för och följer upp verksamhetens arbete efter de
mål som fullmäktige fastställt. Styrelsen är både uppdragsgivare och driftstyrelse.
Styrdokument: Landstingsstyrelsens plan
Landstingsdirektören
Landstingets driftorganisation består av landstingsdirektören med stab. Landstingsdirektören har det övergripande ansvaret för att de fastställda målen uppnås
och beslutade åtgärderna genomförs.
Landstingsdirektörens stab består av fem avdelningar med olika inriktningar
inom hälso- och sjukvård. Stabernas uppdrag är att stödja landstingsdirektören i
styrning och ledning och har ett funktions- och samverkansansvar inom respektive område gentemot linjeorganisationen. Patientsäkerhetsstrateg och utvecklingsledare för patientsäkerhet ingår i enheten för Hälso- och sjukvård som
tillhör Verksamhetsavdelningen i landstingsdirektörens stab.
Styrdokument: Landstingsplanen anger vårdgivaren mål och delmål, ansvarsförhållande och nyckeltal.
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, strategier och handlingsplaner utgör grunden för patientsäkerhetsarbetet.

Patientsäkerhetsrådet
Patientsäkerhetsrådet är ett rådgivande organ till linjeorganisationen/verksamheten i patientsäkerhetsarbetet. Arbetet i patientsäkerhetsrådet syftar
till att utveckla en patientsäkerhetskultur som stödjer verksamhetens patientsäkerhetsarbete enligt systemsyn och förbättringsarbete.
Exempel på arbete i patientsäkerhetsrådet:

Varje hälso- och sjukvårdsdivision inklusive folktandvården, service och länsteknik samt representant från patientnämnden, chefläkarkollegiet och vårdhygien, företräds i Patientsäkerhetsrådet. Det innebär bl. a att stötta utvecklingsarbetet i patientsäkerhetsfrågor, analysera och
följa upp, vara stöd vid informationsflöde, utbildningsinsatser, internutredning och händelse/riskanalys.

Chefläkarkollegiet
Chefläkarkollegiet består av tre Chefläkare med lex Maria ansvar. Dessa är organisatoriskt placerade i landstingsdirektörens stab, Hälso- och sjukvårdseneheten. Uppdraget omfattar förutom anmälningsskyldighet enligt lex Maria även
patientsäkerhetsarbete med risk- och händelseanalyser, markörbaserad journalgranskning, uppföljningar samt utbildnings- och informationsinsatser.
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Läkemedel
Läkemedelsenheten är en länsövergripande funktion för samordning av läkemedelsfrågor. De planerar, följer upp och ger stöd till läkemedelsförsörjning och
läkemedelshantering på landstings- och verksamhetsnivå, stödjer verksamhetsledning samt politisk ledning med beredning och uppföljning av beslut och
genomför informations- och utbildningsinsatser.
Läkemedelskommittén utgör ett stöd till länets läkemedelsförskrivare och sjukvårdspersonal med utbildning, information, rådgivning och rekommendationer
kring läkemedelsbehandling.
Styrgrupp läkemedel är ett beslutande landstingsövergripande forum. Styrgruppen ansvarar bl.a. för att mål och uppföljning finns i med verksamheternas verksamhetsplaner.
Samverkan och stödfunktioner
Landstingets lokala Stramagrupp, Patientnämnden, Vårdhygien, förvaltningsgruppen för avvikelsehantering, Infektionsverktyget, Läkemedelssenheten,
Smittskydd, Hälsoinformatik, Informationssäkerhet, Vårdadministrativa system
och Allmän säkerhet utgör stödfunktioner och har ett nära samarbete med patientsäkerhetsrådet.
Divisionschef
Divisionschefen har inom sin division det övergripande ansvaret för patientsäkerheten. Landstingsplanen ligger till grund för divisionsplanerna. De övergripande målen bryts ned till divisionsmål, ansvarsförhållanden och nyckeltal i
respektive verksamhet. Landstingsdirektören fastställer divisionsplanen efter
dialog med berörda divisionschefer.
Länschef/närsjukvårdschef/ Verksamhetschef
Ansvarar för och följer upp patientsäkerheten inom sitt verksamhets-/läns/närsjukvårdsområde i enlighet med ledningssystemet.
Varje verksamhetsområde utformar sina planer med divisionsplanen som utgångspunkt. Planerna fastställs i dialog med närmaste chef.
Lokala nätverk i patientsäkerhet
Inom flera verksamheter finns verksamhetsutvecklare/vårdchefer och eller lokala nätverk för patientsäkerhet. Ett fåtal verksamheter har även en utsedd medarbetare som fungerar som patientsäkerhetssamordnare/patientsäkerhetsansvarig
med särskilt uppdrag knutet till patientsäkerhetsfrågor. Inom vissa divisioner/verksamheter finns händelse-/riskanalysteam som arbetar strukturerat med
patientsäkerhet och avvikelsehantering.
Exempel från verksamheten;




Inom varje Närsjukvårdsområde finns stödfunktioner i form av verksamhetsutvecklare. Antalet
utvecklare är beroende på storlek på närsjukvårdsområdet. Samverkansmöten finns löpande
mellan verksamhetsutvecklare på närsjukvårdsområdesnivå och stabsnivå.
Ledningsgruppen inom Division Service har som rutin att minst en gång per år avsätta ett möte
för information, utbildning, planering och uppföljning av patientsäkerheten.

Hälso- och sjukvårdspersonalen
Inom ramen för verksamhetens ledningssystem ansvarar hälso- och sjukvårdspersonalen till att medverka i systematiskt patientsäkerhetsarbete, rapportera
händelser och risker samt i uppföljning av mål och resultat.
Individuella medarbetarplaner för kvalité- och patientsäkerhet fastställs i dialog
mellan medarbetare och närmaste chef i anslutning till medarbetarsamtal.
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Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsabete ska användas och anpassas för
att fortlöpande planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra patientsäkerheten. Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet ska utgå från ledningssystemet. Hög följsamhet till ”den röda tråden” eftersträvas och ska säkerställa att
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete fungerar inom landstinget,
med kommunerna och bl. a Norrlands universitetssjukhus.
På övergripande nivå har uppföljningen skett kontinuerligt varje månad i landstingsdirektörens rapport till styrelsen. En fördjupad uppföljning sker i delårrapporterna efter april och augusti samt i årsredovisningen som även utgör uppföljning och utvärdering till fullmäktige. Strukturen ger förutsättningar att snabbt
kunna reagera på resultat och underlättar verksamhetens möjlighet att styra det
kontinuerliga förbättrings- och patientsäkerhetsarbetet både kort- och långsiktigt. På divisions-/verksamhets-/enhetsnivå sker uppföljning i ordinarie linjeorganisation. Resultat och uppföljningar publiceras även på webben.
Handlingsplan för patientsäkerhet ligger till grund för förbättringsaktiviteter
baserade på den systematiska uppföljningen. Förbättringsarbeten kan även initieras i patientsäkerhetsrådet eller på divisons-/verksamhets-/enhetsnivå utifrån
resultat som kontinuerligt återkopplats under året. Divisionerna kan samverka
och gemensamt besluta att genomföra förbättringsarbeten.
Vårdskador identifieras och registreras enligt landstingets generella riktlinjer
för avvikelsehanteringsprocessen. Uppföljning av vårdskador sker även genom
sammanställning och analys av resultat från markörbaserade journalgranskning
hel- och halvår. Ärenden inkomna från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), lex Maria och Patientnämnden återkopplas och följs upp av chefläkarkollegiet.
Säker läkemedelshantering; Uppföljningsparametrar som mäter säkerhetsnivån i läkemedelsprocessen är avvikelser inom läkemedelshanteringsprocessen,
kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och andel personer med riskfyllda
läkemedelinteraktioner.
Trycksår, fall, undernäring och munhälsa följs upp via Senior alert och
punktprevalensmätningar. Resultaten analyseras och återkopplas i ordinarie linjeorganisation.
Antibiotikaförskrivning analyseras av Strama Norrbottens läns landsting
(Strama NLL) månatligt. Återkoppling till verksamheten ske via utsedda antibiotikaansvariga läkare och till styrgrupp läkemedel, patientsäkerhet samt till
landstingsdirektören. En kontinuerlig utvärdering av insatsernas effektmål sker
via Strama NLL med stöd från Smittskyddsläkaren, Vårdhygien, Mikrobiologiska laboratoriet, Infektionssektionen samt Läkemedelskommittén.
Exempel från divisionerna/verksamheten;


I division Länssjukvård finns tre utskott. I omvårdnadsutskottet redovisa processresultat på
mikronivå för att identifiera behov av förbättringsområden.



Inom division Närsjukvård återkopplas resultat i divisionschefens blogg och publiceras på närsjukvårdens uppföljningsportal PLUse.



Alla verksamhetschefer inom division Folktandvård kontrollerar och granskar sin egen verksamhet enligt en checklista som har sin utgångspunkt i landstingets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.



Inom division Länsteknik sker uppföljning och utvärdering genom särskilda teknikronder och
säkerhetsdialoger i samarbete med vårdverksamheten.
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Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Antibiotikaförskrivningen
Stramagruppen har följt upp och analyserat det lokala resistensläget i öppenoch slutenvård.
Exempel på divisionernas arbete;



Läkemedelsförskrivningen i verksamheterna analyseras månatligen med särskilt fokus på förskrivning av antibiotika- och smärtstillande/sedativa preparat.

Avvikelsehanteringsprocessen
Egenkontroll av avvikelsehanteringsprocessen sker genom uppföljning av antalet registrerade och avslutade avvikelser, typ av avvikelser, negativa händelser,
och handläggningstider. Uppföljning av avvikelseregistrering kopplat till lex
Maria ärende och enskildas klagomål har påbörjats under 2014. Återkoppling
sker på övergripande nivå, i linjeorganisationen och genom Patientsäkerhetsrådet.
Exempel på divisionernas arbete;




Folktandvården har gjort en egenkontroll av avvikelsehanteringsprocessen bland medarbetarna i form av en enkät rörande handläggningstider, rutiner, kompetens att hantera avvikelser
och tidsutrymme för avvikelsehantering.
Logg-kontroller enligt fastställd rutin genomförs regelbundet av personalens åtkomst till patientjournal.

Journaldokumentation
Landstingets Beställarenhet har genomfört en kvalitetsgranskning av vårdgivare
på nationell taxa. Granskningen omfattade journaldokumentation och
fakturering.
Säker läkemedelshantering
Verksamheterna har i uppdrag att genomföra uppföljning av upprättande lokala
rutiner för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse på relevanta vårdenheter samt uppföljning i vilken utsträckning detta görs. Ansvarig är verksamheterna via verksamhetsutvecklarna.
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i landstinget sker via egenkontroll
med checklista. Läkemedelshanteringsgruppen genomför kvalitetsgranskningen
i vårdens verksamheter.
Nationella kvalitetsregister & öppna jämförelser
Grundtanken är att oavsett vem som tillhandahåller vård behövs kontroll på
egna resultat, följa dem över tid och jämföra med andra liknande verksamheter.
Utöver detta behövs kunskap om hur verksamheten kan förbättras. Genom att
resultaten från kvalitetsregistren och öppna jämförelser används i kliniskt arbetet skapas förändringstryck vilket också avspeglas i divisionernas förbättringsarbete.
Exempel från verksamheten;


Registrering av riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior Alert följs upp inom Division Närsjukvård och sammanställs månadsvis.

Målgruppsundersökningar
En av landstingets grundläggande värderingar är samverkan med patienter, närstående, studenter och kunder inom länsteknik och service. I dessa målgrupper
görs målgruppsundersökningar i syfte att kunna styra och leda verksamheten i
ett patient- och kundfokuserat perspektiv.
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Landstinget har sedan 2011 anslutit sig till Nationell Patientenkät. Syftet med
enkäten är att använda resultaten i det egna förbättringsarbetet. Under våren
2014 har mätningar genomförts inom den specialiserade sjukhusvården, d.v.s.
somatisk och psykiatrisk öppen- och slutenvård. Det är andra gången dessa
verksamheter deltar, första mätningen gjordes 2012. Under hösten 2014 genomfördes mätning av primärvård för fjärde gången.
Tillsyn inom patientsäkerhetsområdet

Nedan redovisas de av Inspektionen för vård och omsorg initierade tillsyner/inspektioner av övergripande karaktär.
 Tillsyn/inspektion av gränsöverskridande vård mellan Övertorneå hälsocentral och Pello hälsocentral, Finland.
 Tillsyn/inspektion av vårdgivarens riskförebyggande arbete inför semesterperioden sommaren 2014. Bedömning var att Norrbottens läns
landsting bedriver ett tillfredställande systematiskt patientsäkerhetsarbete för att kunna säkerställa verksamhetens kvalitet.
 Tillsyn/Inspektion av hur vårdgivaren säkerställer en hög patientsäkerhet vid anställning av läkare på vikariatsförordnande.
 Tillsyn/inspektion angående patientsäkerheten, Haparanda hälsocentrals
upptagningsområde.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Antibiotikaförskrivningen

För att optimera funktionen Antibiotikaansvarig läkare har Strama NLL, 2012
på uppdrag av landstingsdirektören, skapat ett nätverk för länets antibiotikaansvariga läkare. Totalt har fyra möten arrangerats – rapporter och utvärderingar
har återkopplats till Hälso- och sjukvårdsenheten. Under hösten har samtliga
antibiotikaansvariga läkare fått i uppdrag att ta fram sin egen verksamhets mål
och mått för antibiotikaarbetet 2015. Dessa mål ska biläggas verksamhetens
verksamhetsplan för 2015 men också enligt tidigare beslut, skickas in till
Strama NLL. En ”Antibiotika-app” är utvecklad inom landstinget som utgör ett
stöd och verkar för ökad följsamhet till behandlingsrekommendationerna.
Ny Chefläkarorganisation

En ny organisation för Chefläkarna med lex Maria ansvar har startat under året.
Syftet med förändringen har varit att följa organisationsturkturen samt verka för
enklare handläggning, skapa en enhetlig bild med ett länsövergripande perspektiv och öka möjligheterna till samverkan och uppföljning.
Följsamhetsmätningar

Följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler har genomförts en
gång i månad inom öppen- och sluten vård. Folktandvården har under hösten
2014 påbörjat planering i syfte att starta följsamhetsmätningarna inom Folktandvården.
E-Learning

E-Learning plattformen driftsattes under 2014 och utgör därmed ett stöd för
verksamhetschefer som i framtiden vill följa upp vilka medarbetare som gått en
önskad utbildning. Under året har redaktionen primärt producerat
e-Learning kopplat till moderniseringen i journalsystemet VAS.
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Etik och bemötandefrågor

Landstinget har startat upp ett Etiskt råd som ska utgöra ett stöd till verksamhetens i vårdetik och bemötandefrågor. Fortsatta utbildningsinstater och nätverksträffar för etiska ombud i verksamheten har genomförts.
Fall, trycksår, undernäring och munhälsa

Arbetet med att förebygga fall, trycksår och undernäring har pågått sedan 2007.
I stort sett all verksamhet i slutenvård deltar i det nationella kvalitetsregistret
Senior Alert, som visar på både riskbedömningar och insatta åtgärder.
Nätverk för kontaktpersoner i verksamheterna har skapats för att lyfta området
ytterligare. Syftet är att ge stöd i det vårdpreventiva arbetet, ge möjlighet till
erfarenhetsutbyte och information. ”Snubbelrond” är ett exempel för att förhindra risker för fall som sladdar på golv, felaktigt placerade stolar eller andra
möbler eller utrustning. Detta görs varje halvår med all personal inom ortopedi.
Resultatet av PunktPrevalensMätningarna (PPM)-trycksår visade låga resultat
vad gäller riskförebyggande åtgärder och förekomsten av trycksår har inte
minskat jämfört med tidigare resultat. Handlingsplanen för trycksår uppdaterades hösten 2014 efter vårens mätning och ligger till grund för ett förbättringsarbete med att förebygga trycksår. En enkät har skickades ut till verksamheten i
syfte att inventera tryckavlastande material, utbildningsbehov, hur dokumentation görs, om det finns skriftliga lokala rutiner för omhändertagande av trycksår,
om det skrivs avvikelser och i vilken utstäckning evidensbaserade bedömningsinstrument används. Beslut har tagit att alla patienter ska ha trycksårsavlastande
madrasser och upphandling är startad. Under hösten har chefsinformation genomförts och nästa steg blir utbildning på respektive sjukhus i länet. Därefter
kommer nätverksträffar med berörda enhetschefer att genomföras för att stödja
införande processen.
En ny mall för dokumentation i landstingets vårdadministrativa journalsystem
(VAS) är framtagen och syftar till att få en likvärdig dokumentation i länet samt
förhindra dubbeldokumentation och möjlighet att ta ut statistik direkt från VAS.
Infektionsverktyget

I september 2013 startade pilotinförandet av Infektionsverktyget i skarp drift vid
två länskliniker, Kirurgi-Urologi samt Ortopedi. Breddinförande i slutenvården
genomfördes april 2014 och i primärvården oktober samma år. Processledningen har testat en rutin för systematisk validering av datakvalitet genom att data
kontrolleras mot journalen för att se om samhällsförvärvade och vårdrelaterade
infektioner är korrekt klassificerade enligt definition i Infektionsverktyget.
Kommunikation och information

Verktyg för säker kommunikation och informationsöverföring, SBAR och Teach-back, är introducerade i organisationen sedan några år. Vissa verksamheter
har kommit igång och anpassat verktygen medan vissa precis har påbörjat införandearbetet.
Behovet av ett stöd för struktur och regelverk kring dokumentstyrning/hantering
i verksamheten har lett till att ett dokumenthanteringssystem (VIS – verksamhetens informationssystem) har utvecklats i landstinget under ett antal år. Dokumenthantering för vården, VIS vård, ska göra vårdrelaterade dokument som
riktlinjer och rutiner, som ligger utanför journalsystemet, tillgänglig inom hela
landstinget. Dokumenthanteringssystemet ska säkerställa kvalité i och med att
granskning och godkännande av sakkunnig krävs. Dokumenten ska revideras
årligen och uppdateras med senaste evidens. På varje nivå i landstingets hälsooch sjukvård ska de viktigaste vårdprocesserna beskrivas med avseende på vad
som ska göras, när det skall göras och vem som ska göra det. Aktiviteterna under året har varit att överföra befintliga rutiner från verksamheterna till VIS.
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Markörbaserad journalgranskning

Markörbaserad journalgranskning är en utveckling av metoden strukturerad
journalgranskning. Vid markörbaserad journalgranskning sker ett slumpmässigt
urval av patientjournaler varje månad, journalerna granskas sedan systematiskt
och speciella markörer identifieras som tyder på att en skada/vårdskada kan ha
inträffat. Under 2014 har landstinget arbetet med markörbaserad journalgranskning övergripande på alla sjukhus i länet och på klinknivå inom Länsklinik kirurgi, medicin Luleå-Boden och på medicin-rehab vid Kiruna sjukhus.
Nationella patientsäkerhetsatsningen

Landstinget har deltagit i samtliga delar i den nationella satsningen för ökad
patientsäkerhet.
Patienthotellet

Ett nytt patienthotell vid Sunderby sjukhus har tagits i bruk med en helt ny
verksamhet där patienterna även får viss vård och behandling samt kan förberedas inför exempelvis operationer. Detta resulterar i att frigöra resurser, tid och
plats på vårdenheter för de som mest behöver det, vilket leder till ökad patientsäkerhet
PunktPrevalensMätningar (PPM)

Landstinget har deltagit i de nationella PPM-mätningarna av trycksår, basala
hygienrutiner och klädregler samt vårdrelaterade infektioner.
Patientsäkerhetskultur

Landstinget har i maj 2011 och oktober 2013 genomfört patientsäkerhetskulturmätning. Det senaste resultatet visade att åtgärder behöver vidtas men att det
finns ett ökat engagemang kring dessa frågor. En handlingsplan är upprättad
med fyra prioriterade förbättringsområden.
En grundläggande Patientsäkerhetsutbildning är upplagd på landstinget intranät.
Utbildningen omfattar sex områden som med bildspel ger en grundläggande
kunskaper i patientsäkerhet. Materialet kan delas upp och visas var för sig vid
personalmöten eller användas i sin helhet i samband med utbildnings/planeringsdagar och vid introduktion av nyanställd personal. Utbildningspaketet har använts inom flera verksamheter inom landstinget under 2014. Folktandvården har anpassat utbildningsmaterialet och utvecklat utbildningen till en
videofilm.
Under hösten 2014 har ett pilotprojekt genomförts för utbildning av lokala patientsäkerhetssamordnare inom Luleå -Bodens närsjukvårdsområde. Bakgrund till
projektet är behov av kompetens för att genomföra händelseanalyser samt höja
kvalitén på utredningarna och avvikelser. Syftet har varit att på verksamhetsnivå
säkerställa en funktion med kompetens att arbeta som lokalt stöd i patientsäkerhetsarbete.
”Inom kompetenscentrum hjärtsjukvård har verksamhetschef tillsammans med
två enhetschefer genomgått värdefull utbildning i patientsäkerhet. Vi kommer
att tillsammans med en av centrats läkare arbeta för hög patientsäkerhet.”
Suicidprevention

Under 2014 har antalet självmord ökat vilket är allvarligt. Det är framförallt vid
kusten och bland unga som ökningen varit störst. Detta har föranlett förbättringsåtgärder. Arbetet med att uppdatera suicidchecklista och suicidstegen har
genomförts och är utskickade inom psykiatrin och för i år även till primärvården. Förbättringar i journaldokumentationen har införts så den följer samma
struktur och sökbarhet som för dokumentation av självmordsriskbedömning.
Vidar har vårdprogrammet för suicidprevention uppdaterats. Psykiatrins verk-
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samheter i länet erbjuder och utbildar även vårdgrannar, främst primärvården,
där Gällivare och Kalix har längsta traditionen. Alla nyanställda ska få introduktion till vårdprogrammet suicid samt checklistan och självmordstegen i fickformat.
Säker Läkemedelshantering

Ordination är den del i läkemedelshanteringsprocessen där flest avvikelser återfinns. En orsak till avvikelserna har varit brister i ordinationsverktyget för dosdispenserade läkemedel, Pascal, samt informationsöverföringen till landstingets
journalsystem. Landstinget har under 2014 arbetat med att förbättra integrationen mellan systemen samt att ta fram en utbildning som ska öka förutsättningarna för att ordinatörerna förskriver dosdispenserade läkemedel på ett säkert sätt.
Landstinget har också genomfört kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvårdens
läkemedelshantering. Det är en förebyggande och utvecklande åtgärd i och med
att verksamheterna får förslag på vad som behöver förbättras i samband med att
resultatet av granskningen presenteras.
Trygg hemma

Tillsammans med kommunerna pågår ett gemensamt utvecklingsarbete kallat
”Trygg hemma” med syfte att omhänderta de äldre och multisjuka personernas
behov. Arbetsprocessen innebär att sjuka äldre tryggas i hemmet med hjälp av
stärkta insatser i form av att en samordnad individuell plan upprättas, en fast
vårdkontakt utses och en läkemedelsgenomgång genomförs. Införandet sker i
samverkan mellan primärvård och kommun och leder fram till att en lokal, gemensam rutin för omhändertagande av sjuka äldre utformas.
Vårdnära service

Ett pilotprojektet Vårdnära service har startat med syftet att frigöra arbetsuppgifter från vårdpersona. Stora utbildningsinsatser för dessa personalkategorier
har gjorts. Riskanalyser och framtagande av nya rutiner tillsammans med vården har genomförts. Fokus har varit ett samlat grepp om servicepunkter som
finns runt en patient. Projektet pågår från oktober 2014 till och med februari
2015 och omfattar sex pilotavdelningar. Beslut om eventuell fortsättning och
utvidgning kommer att tas under första kvartalet 2015.
Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Trots strukturerat förbättringsarbete på verksamhetsnivå med målet om hög
följsamhet till evidensbaserade åtgärder och landstingets hygienpolicy samt ledningens engagemang har landstingets mål för vårdrelaterade infektioner inte
uppnåtts. Handlingsplan med aktiviteter för att minska förekomsten av VRI är
framtagen i samverkan med representanter från verksamheten, vårdhygien, Division Service.
Relaterat till resultaten har divisionerna Läns- och Närsjukvård arbetat med fokusområde vårdrelaterade urinvägsinfektioner och blåsöverfyllnad. Utbildningsdag och nätverksträffar med ansvariga på vårdenheterna är genomförda
samt månadsmätning av andelen patienter med urinkatetrar och andel patienter
som drabbats av urinvägsinfektion. Resultaten följs över tid och återkopplas på
divisions- och vårdchefsmöten. En länsgemensam rutin är framtagna och implementeringsarbete av rutinen pågår.
Överbeläggningar

Sedan hösten 2012 mäter och rapporterar landstinget överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter till en nationell databas. Under 2014 har arbetet
med att kvalitetssäkra data pågått. Data har visualiserats och presenteras i tabeller och diagram uppdelade på enheter vilket möjliggör för enheterna att analysera egen data samt ger en övergripande bild av vårdplatsläget retroaktivt. En
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handlingsplan är framtagen som berör åtgärder på flera nivåer i landstinget.
Mall för att utarbeta lokala rutiner för överbeläggningar har tagits fram och implementering pågår. En vårdplatskoordinator har tillsats som har ett övergripande ansvar att koordinera vårdplatserna på Sunderby sjukhus och en strategi
för kompetensförsörjning har tagits fram.
Övrigt





Under 2013 har vårdavdelningar på samtliga sjukhus i länet infört så kallad
”förstärkt utskrivning” vilket innebär att personer i slutenvård med risk för
oplanerad återinskrivning identifieras och får särskilda insatser. Detta är
bland annat muntlig och skriftlig information vid utskrivning samt uppföljning via telefon inom tre dygn efter att de skrivits ut. Under 2014 har arbetssättet införts på flera av länets OBS-avdelningar.
Projektarbetet ”Bättre Flöde i vården” avseende ledtiderna för tjocktarmsoch ändtarmscancer påminner om det kommande arbetet med Standardiserade Vård Förlopp (SVF) och har redan under 2014 gett förbättringar för
patienterna genom kortare ledtider till RTG röntgen och kortare svarstider
från patologen som nu är tre till fem arbetsdagar. Patienterna får sina besked
snabbare och behandling kan både planeras och sättas in tidigare.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
 Strategi för patient- och brukarmedverkan har upprättats i samverkan mellan landstinget och Kommunförbundet Norrbotten.
 Länsteknik och vårdverksamheter tecknar särskilda överenskommelser som
omfattar rutiner för samarbete.
 Samverkan sker mellan Länsteknik, Medicinsk Teknik och övriga medicinteknikska avdelningar i Norrland kring avvikelsehantering.
 Folktandvården och övrig hälso- och sjukvården har för att säkra ett korrekt
omhändertagande etablerat samverkan och vårdkedjor för vissa diagonser/behandlingar.
 Samverkan sker mellan Vårdhygien och Division Service vid upphandling
av lokalvård.
 Basutbildning i vårdhygien för kommunens personal har pågått under två år
och omfattat 5 000 personer.
 Tillsammans med kommunerna pågår gemensamma utvecklingsarbeten,
exempelvis ”Trygg hemma”.
 Handläggningsöverenskommelser (HÖK) är framtagna som berör samverkan internt och externt.
Exempelvis;
o HÖK Utredning av tjocktarmssymtom mellan kirurgen, internmedicin, radiologin och primärvården i Norrbotten.
o HÖK Trycksår; mellan hudsjukvården, kirurgin och primärvården i
Norrbotten
 Samverkan mellan psykiatrin och primärvården gällande suicidprevention.
 Norrbottens strokevårdprogram är utarbetat i samverkan mellan Norrbottens
läns landsting och länets kommuner
 Alla verksamheter har ett nära och bra samarbete med Patientnämnden och
dess verksamhet. Patientsnämndens ledamöter får regelbundet utbildning i
patientsäkerhet.
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Samordnad plan vid utskrivning med en processkarta som ska utgöra ett
stöd vid utskrivning från slutenvården.
Myndighetssamverkan mot våld i nära relationer.
Samverkansorganet privata vårdgivare.
Ambulanssjukvården samverkar med ett antal myndigheter, organisationer
och företag.
o SOS Alarm
o Ambulanssjukvården Västerbotten
o Ambulanssjukvården Finland, Norge
o Polismyndigheten
o Sjöfartsverket
o Räddningstjänsten
Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr)
Samverkan med Västerbottens läns landsting (VLL) rörande landstinget
patienter som vårdas i VLL.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Att analysera risker är ett framåtsyftande arbete för att vidta förebyggande åtgärder innan något har hänt. Alla risker ska rapporteras i avvikelsehanteringssystemet och allvarlighetsgraden bedömmas. I landstingets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns rutin för hur risker ska hanteras och
riskanalys genomföras.
Under 2014 har en utbildning i riskanalys genomförts i landstinget enligt metoden Healthcare Failure Mode Effect Analysis på initiativ av division Länssjukvård. Sammanlagt har cirka 21 riskanalyser genomförts under 2014.
En analys och tillsyn, initierad av tillsynsmyndigheten, av vårdgivarens riskförebyggande arbete inför semesterperioden sommaren 2014. I samband med
den genomfördes en övergripanden länsgemensam riskanalys av patientsäkerheten inför semesterperioden 2014. Tillsynsmyndigheten bedömning var att
landstinget bedrivit ett tillfredställande systematiskt patientsäkerhetsarbete för
att kunna säkerställa verksamhetens kvalitet.
Exempel på genomförda riskanalyser;


Risker med neddragna vårdplatser orsakad av personalbrist ortopeden, Sunderby sjukhus



Patientrisker när bastesten inte är utförd ortopeden, Sunderby sjukhus



ID-märkning inför operation eller behandling dagkirurgisk mottagning,



Omorganisation i samband med sekreteraröverflyttning öron till ögon, i Piteå och Gällivare



Kommunikation vid akut omhändertagande IVA, Sunderby sjukhus



Ett antal riskanalyser har gjorts inom projektet Vårdnära service. Många arbetsmoment har
överförts på servicepersonal som har till uppgift att vara vaksam på risker.

Andra exempel på arbete med risker i verksamheten är riskbedömningar och
reflekterande samtal.
Exempel från verksamheten;


Folktandvården; Riskbedömningsstödet R2 startar automatiskt vid undersökning gjord
av tandläkare och tandhygienister på samtliga barn -och vuxenpatienter.



Inom Länsteknik; Riskanalyser utförs vid t ex kombination av medicintekniska produkter som
inte har angivits som kompatibla av tillverkaren, vid förändrat underhåll, egentillverkning, anskaffning av medicintekniska produkter, medicinska informationssystem samt när risken finns
att hamna i en farlig situation



Det görs riskbedömningar i mindre skala inför ingrepp/operationer där frågan ”Vad finns det för
risker med detta” ställs och besvaras.



Flera enheter använder sig av dagliga riskbedömningar när det gäller tillsynsgraden till patienter med behov av ökad tillsyn.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser

Alla medarbetare ska ha kunskap om rapporteringsskyldigheten och ett utbildningsstöd finns på landstingets webb, ”Grundläggande patientsäkerhetsutbildning”. I ledningssystemet finns även ”Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprocessen” samt körkort för upprättande av lokala rutiner. Avvikelserapportering ligger till grund för landstingets förbättrings- och utvecklingsarbete på
alla nivåer. Sedan 2008 finns IT-stödet Synergi för rapportering och analys av
avvikelser, förbättringsarbete och lärande. IT-stödet ska även stödja verksamheterna som har i uppdrag att riskhantera händelser och observationer. Arbetet
syftar till att trygga säkerhet och kvalitet i verksamheten.
Antalet rapporterade avvikelser är färre 2014 jämfört med tidigare år och handläggningstiderna har ökat och har endast uppnåtts till 40 procent. Landstinget
har som mål att en avvikelse ska vara handlagd inom 60 dagar. Handläggningen
och kvalitén av allvarligare händelser har förbättrats. Det har dock noterats att
många avvikelser handläggs som förbättringsarbeten istället för att kategoriseras
som tillbud eller negativ händelse. Troligtvis finns även en underrapportering av
avvikelser, tillbud och risker. Orsaken sägs vara relaterat till hög arbetsbelastning. Antalet rapporterade avvikelser är lägst i läkargruppen. Vidare har observerats att det i systemet finns flera år gamla avvikelser som inte har omhändertagits.

Avvikelsehanteringsprocessen
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För att förbättra handläggningstiderna och kvalitén handläggningen har en förändring av Avvikelseorganisationen föreslagits och beslutadats av Landstingets
ledningsgrupp (LG) i juni 2014. Förändringen innebär att koncentera handläggningen av avvikelser till färre ärendehandläggare. Detta förväntas ge en bättre
kvalité och underlätta handläggningen. Den nya rollen avvikelsehandläggare
kan även ha till uppgift att leda händelse- och riskanalysarbete som är nära förknippat med avvikelsehantering. För närvarande är det Folktandvården som har
sjösatt den nya avvikelseorganisationen.
Under mars 2015 sker en uppgradering av systemet till en nyare version vilket
innebär ett förbättrat gränssnitt samt att startsidan innehåller en ”Dashboard”
med grafer som underlättar uppföljningar. I samband med uppgraderingen påbörjas även ett arbete med införandet av nya säkerhetsområden, Arbetsmiljö,
Driftrelaterade avvikelser samt IT/Informationssäkerhet.
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Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Klagomål som kommer från patient/närstående, Patientnämnden och eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska hanteras enligt ledningssystemet.
Klagomål omhändertas i möjligaste mån i verksamheten enligt landstingets rutiner för klagomålshantering och registreras i avvikelsehanteringssystemet.
När/om inte klagomålet kan lösas i verksamheten ska alltid patient/närstående
informeras om att de kan vända sig till Patientnämnden. Det personliga mötet är
alltid att föredra vid återkoppling till den klagande. Vid vårdskada ska vägledning ”När en skada inträffat i vården” för personalen och ”Vid skada i vården”
för patienten och/eller Patientförsäkringen LÖF:s rekommendationer användas.
Om/när patienten lämnat sitt klagomål enligt Enskilda klagomål till IVO ska
verksamhetschefen ha sådana rutiner att begärda handlingar, journaler och yttranden med mera skickas till IVO inom den tid som angetts samt att klagomålet
registreras i avvikelsehanteringssystemet. IVO gör sedan utredningen och beslutet skickas till berörda enheter. Klagomålet ska även registreras om en avvikelse.

Sammanställning och analys av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §, 7 kap.2 §
Anmälningar/klagomål om fel i vården handlar om informations- och kommunikationsbrister, dåligt bemötande och önskemål/felaktig/missad diagnos eller
missad vård och behandling. En stor andel av anmälningarna/klagomålsärendena bottnar även i brister i kontinuitetet och problem i vårdens övergångar. Alarmerande är att suicid är den största bakomliggande orsaken till lex Maria anmälan. Observerats har att samma händelse kan vara både
ett ärende i Patientnämnden, enskilt klagomål och en lex Maria anmälan. Vidare
ses en underregisteringar av klagomål och synpunkter i avvikelsehanteringssystemet. Behov av en struktur för utredning och utbildning i metoden för riskoch händelseanalys har också uppkommit från verksamheterna.
Synpunkter och klagomål inkomna från patient/närstående som registrerats i
avvikelsehanteringssystemet

Synpunkter och klagomål inkomna från patient eller
närstående
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Lex Maria

En ökning av lex Maria ärenden ses under 2014 jämfört med tidigare år. Hälsooch sjukvården har anmält 76 ärenden och Folktandvård 2 ärenden under 2014.
Av de anmälda 78 ärenden har utredning slutförts under 2014 i 56 fall och an-
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mälning enligt lex Maria är inskickad. 22 lex Maria ärenden är överförda till
2015 för fortsatt handläggning/händelseanalys.
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Beslut från anmälningarna har kommit i 41 ärenden varav 3 ärenden har fått
kritik för ofullständiga utredningar. Tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är initierad i två ärenden, tillsyn kommer att ske under 2015. Under
2014 har landstinget observerat problem med långa utredningstider. Medelutredningstiden är 4 månader (variation 1-9 månader). Enligt föreskriften ska anmälan vara inskickad senast två månader efter kännedom om inträffad händelse.
Problemet har lyfts till högsta ledningen med förslag på åtgärder. Åtgärder
måste vidtas för att säkra utredningsprocessen.
Suicid är den mest frekventa orsaken till lex Maria anmälan, alla suicid ska anmälas enligt lex Maria där patienten haft kontakt med vården inom 4 veckor.
Därefter kommer försenad eller missad diagnos och försenad cancerdiagnos är
10 av 20 ärenden.

Orsaker till lex Maria anmälan 2014
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Enskilda klagomål

Totalt 97 enskilda klagomål har inkommit till landstinget under 2014 från IVO.
Detta är en minskning jämfört med tidigare år. Av dessa 97 ärenden är 41 avslutade och i 27 av de avslutade ärendena har kritik riktats till landstinget och dess
verksamheter.

Enskilda klagomål med kritik 2014
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Patientnämndsärenden (PaN)

Under året inkom 714 ärenden, det är fler kvinnor än män som gör anmälningar.
Det är en minskning med drygt hundra ärenden jämfört med 2013. Den största
minskningen ses inom psykiatrin som halverar sin ärendemängd.
De flesta ärendena för 2014 kan knytas till områdena vård och behandling samt
kommunikation. Synpunkter på vård och behandling utgör cirka 60 procent av
ärendena inom landstingets division länssjukvård och cirka 50 procent av ärendena inom landstingets division närsjukvård. Många av dessa ärenden riktas
mot de stora verksamhetsområdena allmänkirurgi/urologi, ortopedi och primärvård. Kommunikationsärendena utgör totalt sett ungefär en fjärdedel av samtliga ärenden. I drygt 100 av patientnämndens 714 ärenden är huvudproblemet
att patienten eller närstående inte fått information, inte har blivit lyssnad till,
inte har kunnat förstå/göra sig förstådd, inte haft en fungerande dialog eller inte
fått vara delaktig i sin vård. I ytterligare 64 ärenden upplever patienten eller närstående ett bristande bemötande.
Patientförsäkringen LöF

En skadeanmälan ska göras av en patient som anser sig ha drabbats av en skada
under sin vårdtid. För att få ersättning från patientförsäkringen måste skadan ha
gått att undvika.
Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 460 skadeanmälningar som berörde Norrbottens läns landsting. 69
% av anmälningarna de senaste åren har handlat om sjukhusvård. 16 % handlar
om primärvård och 12 % om tandvård. De flesta patienter som drabbas av en
vårdskada önskar att sjukvården lär sig av sina misstag, så att inte fler drabbas
av samma sak.
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Händelseanalyser

Enskilda ärenden och Patientnämndsärenden ska i första hand hanteras lokalt i
verksamheten och handläggas i avvikelsesystemet. Verksamhetschefen ansvarar
för att ge uppdrag om utrednings/händelseanalys och eller ta kontakt med lex
Maria ansvarig läkare för bedömning om anmälan enligt lex Maria. Till de
flesta lex Maria anmälningar finns en händelseanalys i utredningsmaterialet.
Under 2014 har totalt ca 63 händelseanalyser genomförts vilket är en ökning
jämfört med förra året (55). Landstinget är inte ansluten till det nationella ITstödet för händelseanalys (NITHA) men planer finns på att ansluta sig.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Patientens roll och erfarenhet spelar en central roll i utveckling av verksamheten. Under 2014 har en övergripande strategi för patient- och brukarmedverkan
tagits fram i samverkan mellan landstinget och Kommunförbundet Norrbotten.
Sedan lång tid tillbaka har patientnöjdhet mätts på olika sätt och resultatet ska
utgöra underlag för förbättringsarbete. Samverkan sker även med patientföreningar och genom att patienter/närstående erbjuds möjlighet att medverka vid
händelseanalyser. Patienter/närstående har medverkat både vid patientsäkerhetsråd samt vid patientsäkerhetskonferensen för landstinget. Dock har former för
medverkan i riskanalyser ännu inte nåtts och det finns mycket kvar att göra innan förhållningssätt, rutiner och arbetssätt bekräftar vad patienter och närstående tänker, tycker och upplever.
Exempel från verksamheten;

Patienterna involveras i de implementerade vårdprocesserna inom länssjukvården i samband
med besök på vårdavdelningar och mottagningar genom patientenkäter som ger information
om hur patienterna uppfattar sin delaktighet, given information kring läkemedel, undersökning,
behandling och uppföljning.

Inom kompetenscentrum rehabiliteringsmedicin pågår ett försök att involvera patienterna genom att erbjuda deltagande i ledningsmöte. Detta arbetssätt har lyfts upp och förmedlats inom
närsjukvårdsområdet.

Många hälsocentraler har idag förslagsbrevlådor där patienter anonymt kan lägga sina förslag
och klagomål


Inom Ob-Gyn deltar ”Proffspatienter” i undervisning och handledning av läkarstuderande.



Folktandvården har tagit fram en blankett för patientklagomål som syftar till att stimulera patienterna till att lämna synpunkter på verksamheten och att öppna för en dialog.

Min guide till säker vård, framtaget av Socialstyrelsen, ska erbjudas till patienter med stort vårdbehov. Den ger patienten information och ska underlätta för
patient/närstående i mötet med hälso- och sjukvården. Information och sprid-
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ning av materialet har skett men ingen uppföljning av utbredningen av användandet är genomfört.
Inom ramen för Bättre liv-satsningen har en seniordag arrangerats riktad till
norrbottningar 65 år och äldre. Syftet med dagen var att inspirera till ett friskare
längre i livet. 220 personer deltog.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått

Stramagruppen, Smittskydd och Vårdhygien och förvaltningsgruppen för Synergi arbetar sytematiskt med information, utbildning, uppföljning och stöd till
verksamheten.
Genomförda utbildningsinsatser
 Riskanalysutbildning 1 gång/2014 - nio deltagare(Länssjukvården)
 Patientsäkerhetsutbildning – 18 deltagare (pilot Närsjukvården)
 Våldsrelaterade urinväginfektioner - en utbildningsdag (Läns- och Närsjukvården)
 Trycksårsutbildning (Läns- och Närsjukvården)
 Markörbaserad journalgranskning – utbildning för klinkgranskningsteam
 En processledarutbildning har genomförts för 35 personer (Länssjukvården)
 Vårdprevention och Senor Alert till sommarvikarier (Närsjukvården)
 Förstärkt utskrivning (Närsjukvården)
 Trygg hemma (Närsjukvården)
 Senior Alert och samordnad individuell vårdplan – ca 120 personer (Närsjukvården)
 Synergi – avvikelsehanteringssystemet
 Samtliga nyanställda genomgår under de två första åren en traineeutbildning
inom folktandvården. Vid första utbildningstillfället är patientsäkerhet och
avvikelser ett huvudtema. De sex filmerna rörande ”Grundläggande patientsäkerhetsutbildning för Folktandvården” ingår som en obligatorisk del i introduktionen av nyanställda och ansvarig chef ska verifiera att den anställde
genomgått utbildningen via särskild checklista.
 VIS-utbildningar
 Etiska ombud på enheterna
Nätverksträffar
 Hygienobservatörer
 Markörbaserad journalgranskning
 Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
 Antibiotikaansvariga läkare
 Verksamhetsutvecklar nätverk
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Processmått

Risk- och händelseanalyser

Antal risk - och händelseanalyser
94
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Händelseanlyser

35

25
1
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3

13
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Riskanalyser

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
2010-2014
100%
90%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Klädregler
Hygienregler
Korrekt alla steg

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI)
Div. Länssjukvård
Div. Närsjukvård

Andel KAD vid
uppstart
24 %

Andel KAD dec
2014
13 %

Andel VUVI
vid uppstart
4%
6%

Andel VUVI dec
2014
1%
3%

Läkemedel
Följsamhet till länsgemensamma riktlinjer innefattande läkemedelsberättelse
och aktuell läkemedelslista till patient vid utskrivning visar att 46 av 50 verksamheter (92 %) har rutin för delgivande av läkemedelsberättelse och läkemedelslista till patient vid utskrivning. Uppföljning hösten 2014 visade att det
finns över 4 000 läkemedelsberättelser registrerade i journalsystemet.
Läkemedelhanteringsprocessen visar flest avvikelser relaterat till ordination.
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Registerade avvikelser i
läkemedelshanteringsprocessen 2011-2014
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Resultatmått

Vårdskador registrerade i avvikelsehanteringssytemet

Vårdskador 2011-2014
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Vanligaste förekommande avvikelserna de senaste två åren
Typ av avvikelse
Dokumentation
Omvårdnad
Vård- och rehab processen
Informationsöverföring
Fall
Läkemedelshantering
Vårdadministration
Bemötande
Service
Personal
Medicintekniska produkter
IT-system
Trycksår

2013
954
828
472
476
438
338
198
149
119
169
78
61
11
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2014
876
648
475
396
383
341
261
185
148
145
97
70
7

PPM-VRI
PunktPrevalensMätning Vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI)
2008-2014 Somatisk slutenvård, OBSplatser och vuxenspsykiatri
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PPM-trycksår
PPM trycksår
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

PPM v 12, PPM v 40 PPM v 10, PPM v 40 PPM v 10, PPM v 40
2011
2011
2012
2012
2013
2013

PPM v10
2014

Norrbotten

12%

14%

13%

16%

10%

15%

12,5%

Riket

17%

14%

16%

15%

15%

14%

14,0%

Markörbaserad journalgranskning
Antal skador per skadegrupp av totalt 536 granskade journaler

Antal skador per skadegrupp jan-juni 2014
Fallskada; 1

Läkemedelsrela
terad skada; 4
Trycksår
kategori 2-4; 5
Kirurgiska
skador; 7

Vårdrelaterade
infektioner; 28
Annat; 9

Blåsöverfyllnad;
9

Patientenkät

23

Måluppfyllelse

Övergripande mål och strategier för kommande år






En strategi för patientsäkerhet behandlas av landstingsstyrelsen i mars 2015.
Andelen VRI ska vara max 4,0 procent inom NLL.
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska vara minst 90 procent.
Vid nästa mätning av patientsäkerhetskulturen som förslås genomföras
2016 ska;
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o Minst 85 procent av personalen ska anse att rapportera händelser är en viktig patientsäkerhets åtgärd
o Minst 85 procent av personalen ska uppleva ett aktivt stöd
från högsta ledningen
o Minst 70 procent av personalen ska anse att arbetsbelastningen och personaltätheten har utvecklats i positiv riktning
o 70 procent av personalen ska använda lämpliga verktyg för
kommunikations- och informationsöverföring mellan vårdenheter och till patienter samt försäkra sig om att informationen är förstådd.
Minst 60 procent av patienter över 70 år och på dem som är sängliggande/rullstolsburna/sittande en stor del av dygnet eller av annan anlednings
har ökad trycksårsrisk, ska en dokumenterad riskbedömning vara gjord inom
24 timmar efter inläggning.
För 80 procent av patienter med risk för trycksår ska minst två relevanta och
dokumenterade förebyggande åtgärder vara insatta.
Handläggningstider för utredningar av lex Maria och avvikelser ska ske inom
tidsramarna.
Brister i avvikelsehanteringsprocessen ska identifieras och åtgärdas.
Förbättrad uppföljning av klagomål, synpunkter och lex Maria ärenden.
Fortsatt arbete för rätt nivå på antibiotikaförskrivning genom behandlingsrekommendationer och uppföljning på förskrivarnivå.
Förbättring av Pascal-integrationen och efterföljande utbildning av läkarna
kommer att öka säkerheten för våra dos-patienter.
Förskrivarstöd Janus kommer att införas vilket på flera sätt kommer att öka
säkerheten i läkemedelsförskrivningen.
Beslut fattas om framtida utvecklingen av läkemedelsmodulen. Ett område
som direkt matchar mot säker läkemedelsförskrivning.
Kunskap och kompetens inom patientsäkerhet ska förbättras på alla nivåer
inom landstinget
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