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Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten och ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamheten. 
(SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § och enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska 
vårdgivaren skriva och publicera en patientsäkerhetsberättelse senast den  
1 mars varje år). Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Av berättelsen ska framgå:  
- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
- vilka resultat som har uppnåtts,  
- en analys av resultaten, med följande åtgärder som har vidtagits för att öka  
patientsäkerheten.

2019-02-28

INGEBORG ERIKSSON, REGIONDIREKTÖR

REGION K ALMAR LÄN
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Region Kalmar läns övergripande mål är att erbjuda våra invånare en säker och tillgänglig 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus.

REGION KALMAR LÄN HAR VALT systematiskt förbättringsarbete som strategi för att nå 
målet genom satsningen ”Varje dag lite bättre – kraften hos många!” och arbetet sker med 
stark koppling till kvalitets- och patientsäkerhetsfrågorna. Region Kalmar län har en nollvision 
när det gäller vårdskador. Fokus ligger på värdegrunds- och bemötandefrågor, eftersom 
Region Kalmar län strävar efter en patientsäkerhetskultur som genomsyrar all verksamhet och 
som uppnås genom engagerade medarbetare och tydliga värderingar. Syftet är att stärka och 
förbättra patientsäkerhetskulturen och att inspirera till att göra det lilla extra för andra. 

GENOM ETT FOKUSERAT ARBETE har flera av Region Kalmar läns mål uppnåtts inom 
kvalitets- och patientsäkerhetsområdet. Några av de viktigaste mått som uppnåtts under 
2018 är den låga andelen vårdskador och trycksår, lågt antal utlokaliserade patienter och över- 
beläggningar samt att patienternas upplevda tillgänglighet och förtroende utmärker sig  
positivt. Regionen har fortfarande bland den lägsta andelen trycksår i Sverige och under  
vårens uppmättes den lägsta uppmätta andelen sjukhusförvärvade trycksår inom regionen,  
sedan mätningarna startade. När tidningen Dagens medicin rankar årets bästa sjukhus ligger 
länets sjukhus fortsatt i topp i riket. Oskarshamns sjukhus är bäst i kategorin mindre sjukhus och  
Västerviks sjukhus placerar sig på tredje plats i kategorin mellanstora sjukhus. 

INOM SAMTLIGA VÅRDOMRÅDEN sker arbete för ökad kvalitet och patientsäkerhet. Som 
exempel kan nämnas att det inom psykiatrin finns en kvalitets- och patientsäkerhetsplan. Vid 
länets tre sjukhus har ett gemensamt arbetssätt för egenkontroll fortsatt utvecklas. Detta verk-
tyg, bestående av fyra delar: Patientrelaterade områden, Organisationsrelaterade områden, 
Att lära av det som hänt samt Verksamhetsspecifikt patientsäkerhetsarbete, möjliggör ett  
systematiskt arbetssätt samt fortlöpande uppföljning och analys via ett datoriserat system.  
Ett aktivt arbete pågår för bra bemötande och bättre totalupplevelse för patienter och närstå-
ende. Inom strategin för medborgare-, patient- och närståendemedverkan har deltagandet 
och användandet av intressebanken utvecklats vidare. Ett arbete har dessutom påbörjats för 
att förbättra barnens medverkan. Länets kommuner har kopplats till arbetet med patientsäkerhet 
och patienter, närståendes och brukares medverkan. 

FÖR ATT KUNNA IDENTIFIERA och förebygga brister i verksamheten utförs systematiska 
riskanalyser. Risker och riskhantering diskuteras och analyseras också återkommande på 
vårdenheterna och ingår som en viktig komponent i egenkontrollen. Trots ett medvetet och  
systematiskt förebyggande arbete uppstår tillbud och det händer att patienter skadas. Detta 
är något som följs upp systematiskt genom rapporteringssystemet för avvikelser LISA, där 
såväl avvikelser som identifierade risker för vårdskada rapporteras. Uppföljning och arbetet 
med förebyggande åtgärder sker på enhetsnivå och allvarligare händelser rapporteras till chef-
läkare som i förekommande fall gör lex Maria-anmälan.

INOM ARBETET FÖR en Nära vård har bland annat Oskarsmodellen i Oskarshamn och 
Hemsjukhuset i Borgholm utvecklats vidare. 

SAMVERKAN MELLAN REGION KALMAR LÄN OCH KOMMUNERNA har stärkts under 
året genom det fortsatta samarbetet i Länsgemensam ledning i samverkan, där patientsäkerhet 
är ett prioriterat område. 

DEN 1 JANUARI 2019 bildades Region Kalmar län, där dåvarande Landstinget i Kalmar län 
tog över det regionala utvecklingsansvaret och gick samman med Regionförbundet. Länet har 
både utmaningar och möjligheter när det gäller bland annat demografi, integration och 
kompetensförsörjning. 

Sammanfattning 
Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
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Struktur 
Övergripande mål och strategier

Region Kalmar läns övergripande mål inom kvalitet och patientsäkerhet är att erbjuda  
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvården ska utvecklas 
med fokus på kvalitet och ökat värde för patienten. Ändamålsenliga processer, kunnig  
personal och delaktiga patienter är grunden för en god vård med rätt kvalitet. Vården ska 
vara så säker att ingen patient drabbas av en undvikbar skada.

Det övergripande målet ska nås genom att arbeta för nollvision gällande vårdskador, reellt 
patientinflytande i vården, hög säkerhetskultur, gränsöverskridande samverkan, tillämp-
ning av ledningssystem, jämlik och jämställd vård samt lägre kostnadsutveckling. Arbetet 
genomförs inom strategin: Varje dag litet bättre – kraften hos många! med förbättringar 
i vardagen som ledord och med värdegrunds- och förbättringsarbete som centrala delar.

För att kunna följa upp målet finns mått inom bland annat: läkemedel, vårdprevention, 
vårdrelaterade infektioner, tillgänglighet, förebyggande av vårdskador och delaktighet.  
Daglig styrning har införts på samtliga sjukhus som en åtgärd för att nå målen. Även kost 
och lokalvård är viktiga delar av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och därför är 
målet att erbjuda den bästa sjukhusmaten och att behålla den kvalitetssäkrade städningen  
i regionens lokaler. 

Organisation och ansvar

För att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet finns författningskrav (SOSFS 2011:9) 
på att varje sjukvårdshuvudman ska ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt med 
patientsäkerhet. Med stöd av ledningssystemet ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Dokumenthantering och dokumentstyrning är en omfattande del av ledningssystemets 
uppbyggnad. Under 2018 upphandlade Region Kalmar län ett dokument- och informations-
hanteringssystem. Införandet av detta löper parallellt med arbetet att utveckla regionens  
ledningssystem där verksamheternas processer behöver identifieras, definieras och 
kartläggas eftersom verksamhetens informationstillgångar ska struktureras enligt redo-
visningsmodellen; Klassa för processorienterad informationsredovisning. Under året har 
grundstrukturen för klassificering upprättats och blivit fastställd. Resultatet blir en effektiv, 
tillförlitlig och rättssäker informations- och dokumenthantering som tillgodoser allmän 
hetens rätt till insyn, medarbetarnas tillgång till den information som behövs i det dagliga 
arbetet och uppfyller lagkrav om bevarande av information på ett säkert och hållbart sätt.

Arbetet med interna revisioner har utökats under 2018 genom att fler verksamheter och 
områden har involverats. Revisionerna säkerställer att verksamheten fungerar enligt fast-
ställda rutiner och är ett viktigt verktyg i arbetet med ständiga förbättringar.

Den politiska ledningen fastställer övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet 
och följer kontinuerligt upp och utvärderar målen. Exempelvis följs patientsäkerhetsarbetet 
upp vid alla regionstyrelsemöten, då också resultat redovisas. Beslutande i kvalitets- och 
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patientsäkerhetsfrågor är Region Kalmar läns sjukvårdsledningsgrupp. Beslut verkställs sedan 
i linjeorganisationen. Region Kalmar läns referensgrupp för patientsäkerhet inom kvalitet 
är beredande och där ingår bland annat utvecklingsdirektör och samtliga chefläkare.  
Gruppen diskuterar och planerar aktuella patientsäkerhetsfrågor och kommande satsningar.
 
På sjukhusnivå och/eller förvaltningsnivå finns lokala styrgrupper för patientsäkerhetsar-
betet under ledning av respektive chefläkare. I dessa styrgrupper ingår även patientsäker-
hetssamordnare. Verksamhetschefer inom psykiatri, primärvård, tandvård och sjukhusvård 
leder arbetet på basenhetsnivå. Detta arbete omfattar uppföljning av beslut, klagomål och 
avvikelser, att analysera avvikelser samt initiera förbättringar. Till stöd för detta arbete finns 
lokala patientsäkerhetsteam, patientsäkerhetsombud, patientsäkerhetsnätverk och förbätt-
ringssupport i olika delar av regionen. Dessa samordnas av respektive chefläkare och av 
patientsäkerhetssamordnare samt i vissa fall av lokala styrgrupper.

Patientsäkerhetsarbete är integrerat i verksamheternas styrkort. Uppföljning av resultaten 
sker kontinuerligt i sjukvårdsledningen, referensgrupp och nätverk för patientsäkerhet, 
på ledningsgruppsmöten samt vid varje regionstyrelsesammanträde. Därutöver skrivs 
det patientsäkerhetsberättelser årligen på basenhets-, sjukhus- och förvaltningsnivå.  
I verksamheten sker verksamhetsdialoger och patientsäkerhetsronder löpande där kvalitet 
och patientsäkerhet med handlingsplan, egenkontroller och resultat följs upp och förbätt-
ringsområden initieras. Ronderna genomförs oftast av chefläkare, sjukhuschef, apotekare,  
patientsäkerhetssamordnare och hygiensköterska. Inför ronderna intervjuas medarbetare 
och ibland även patienter för att få fram förbättringsförslag i dialog med högsta ledningen. 
Patientsäkerhetsarbetet utvärderas kontinuerligt i sjukvårdens ledningsgrupper genom 
bland annat resultatredovisning. Jämförelser av verksamhetens resultat avseende uppgifter 
i nationella register, öppna jämförelser och jämförelser med andra verksamheter sker på 
basenhetsnivå, förvaltningsnivå och regionnivå.

Varje medarbetare har ett särskilt patientsäkerhetsansvar. Detta innebär ett ansvar för att 
delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder. Att medverka 
i risk- och avvikelsehanteringen, i kompetenshöjande utbildningar och i uppföljning av mål 
och resultat. 

Verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en gemensam modell för 
egenkontroll inom patientsäkerhetsområdet. Modellen utgör stommen kring vilken verk-
samheten redogör för sitt kvalitetsarbete.

Inom psykiatrin finns en kvalitet och patientsäkerhetsgrupp (KPG), där chefläkare, förvalt-
ningsdirektör, chefsöverläkare, sjukvårdsstrateger och patientsäkerhetssamordnare från de 
fyra basenheterna ingår. KPG har fått i uppdrag av psykiatrins ledningsgrupp att arbeta 
med förvaltningens kvalitet och patientsäkerhetsplan där resultat och mål kontinuerligt 
följs upp på basenhetsnivå. Årliga uppföljningar sker med basenheter, chefläkare, förvalt-
ningsdirektör och stab.

Inom primärvården genomför Regionstab samordning hälso- och sjukvård årligen för- 
djupad dialog på samtliga vårdenheter, såväl offentliga som privata. Verksamheterna följs 
även upp enligt nationella basmodellen för primärvård.

Verksamheten inom folktandvården styrs och leds av vårdgivaren/verksamhetschefen  
genom ett kvalitetsledningssystem där kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet är integrerade. Kvartalsvis sammanställs alla inrapporterade ärenden på en över-
gripande nivå och resultatet presenteras för klinikerna.

Smittskydd och vårdhygieniska enheten utgör expertfunktioner som ska medverka till att alla 
vårdgivare bedriver vård av god kvalitet i syfte att minimera antalet vårdrelaterade infektioner. 
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Enheten har också som uppgift att förebygga och minska spridning av smittsamma sjuk- 
domar. Stramagruppens uppgift är att verka för en rationell användning av antibiotika både i 
öppen- och slutenvård. Data över antibiotikaanvändningen återkopplas till verksamheterna.

De länsgemensamma kliniska träningscentra (KTC) är ett kunskapsnav när det gäller  
utbildningar och färdighetsträning inom vårdnära arbete, kommunikation och olika kvalitets- 
metoder. Utbildningarna riktar sig till medarbetare och studenter inom Region Kalmar 
län samt i den kommunala hälso- och sjukvården. KTC är även en mötesplats för alla där  
erfarenheter kan utbytas och ökat samarbete mellan olika verksamheter och yrkesgrupper 
främjas. 

Patientnämnden stödjer och hjälper patienter som har synpunkter eller klagomål på vården.
Som ett led i arbetet att uppfylla kraven i Barnkonventionen har patientnämnden påbörjat 
ett arbete för att bättre ta sig an klagomål från barn. Nämnden rapporterar till regionfull-
mäktige och till berörda vårdenheter.

För folkhälsoarbetet finns en förvaltningsövergripande grupp, som sammankallas av enheten 
för samhällsplanering och tillväxt. Förvaltningarna ska enligt antagen folkhälsoplan ansvara 
för planerade aktiviteter, genomförande och uppföljning. 

Samverkan för att förebygga vårdskador

Genom medverkan i kliniska processgrupper, andra arbetsgrupper, nätverk, nationella 
programråd och regionala medicinska programområden (RMPO) bidrar regionens medar-
betare i arbetet med att nå ökad kvalitet och patientsäkerhet samt struktur kring kunskaps-
styrning. Detta omfattar insatser inom såväl lokal, regional som nationell nivå. Nationella och 
regionala samarbeten pågår inom många områden. Som exempel kan nämnas kunskaps-
styrning, regionalt cancercentrum (RCC), regionala medicinska programområden (RMPO) 
och vårddokumentation (e-SPIR – samverkansprogram mellan regionerna i Jönköpings, 
Kalmar och Östergötlands län). 

Samarbetet med kommunerna har förstärkts sedan Länsgemensam ledning i samverkan 
bildades 2014. Gruppen har i uppdrag att förstärka samverkan kring hälso- och sjukvårds-
frågor i länet och patientsäkerhet är ett prioriterat område. Samverkan inom länet sker också 
genom olika interna och externa nätverk och processer.  

Region Kalmar läns kliniska processer är alla omfattande och komplexa. Detta förutsätter 
god samverkan för att god kvalitet ska säkras och vårdskador undvikas. Denna samverkan 
sker genom organisationsövergripande och tvärprofessionella arbetsgrupper inkluderat 
patient- och brukarrepresentation. Målet är att nå jämlik och effektiv vård med Sveriges 
bästa kvalitet och säkerhet. Syftet är att genom gränsöverskridande samverkan skapa effek-
tivare flöden som utgår från patientens behov i syfte att öka kvaliteten. Under hösten 2018 
kom den nya versionen av Cosmic LINK (teknisk funktion som gör det möjligt för kommun, 
sjukhus och primärvård att samordna en patients vård), som används både när patienten 
skrivs ut från slutenvård och vid samordning på hemmaplan, för kommunikation mellan 
region och kommun.

De kliniska processerna leds av kliniska processledare. Dessa utses i sjukvårdsledningen 
och har förordnats för två år i taget. Med anledning av omställning till regioners system 
för kunskapsstyrning kommer uppdraget att uppdateras under 2019. Samtliga berörda 
förvaltningar ska delta och bidra i processarbetet och det är varje chefs ansvar att berörda 
medarbetare ges praktiska möjligheter till deltagande i arbetet. 
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Mindre beslut fattas av de involverade verksamheterna genom dialog mellan chefer i linjen. 
Större beslut tas av förvaltningscheferna i styrgruppen för processarbetet och frågorna går 
sedan via dem ut i linjen. Det är viktigt att verksamheterna är delaktiga i arbetet och i besluten, 
så att processerna får god förankring för fortsatt utveckling. 

Region Kalmar län samverkar med Region Jönköpings län och Region Östergötland för 
att säkra god och likvärdig vård för invånarna i sydöstra sjukvårdsregionen. Gemensamma  
processer gör att vården underlättas för regionens invånare, stärker samarbetet och för-
bättrar patientsäkerheten i sydöstra sjukvårdsregionen. Under senare år har samarbetet 
intensifierats och utvidgats.

Patienters och närståendes delaktighet

Region Kalmar läns Strategi för medborgare, patient och närståendes medverkan ger  
förutsättningar för följsamheten till lagar och förordningar som pekar på vikten av patienter 
och närståendes delaktighet. Patientens perspektiv integreras i planering, utförande och 
uppföljning och nyckeltal för patientens upplevelse av delaktighet och information finns 
med i regionplanen. En handlingsplan kopplad till strategin ska stärka patientens ställning i 
hälso- och sjukvården och en pilot för en mer personcentrerad och hälsofrämjande vård har 
genomförts. Även handlingsplanen för regionens barnrättsarbete är kopplad till strategin. 
Barn ska vara delaktiga i beslut som rör dem och deras synpunkter ska tas till vara.

Patienter och närstående medverkar i utvecklingen av systemets olika delar där de lyfter 
fram patientens perspektiv och bidrar med sina erfarenheter och sin kunskap. Antalet 
patienter, närstående och brukare som gärna medverkar i olika sammanhang ökar stadigt 
och finns tillgängliga i ”Intressebanken” när en aktivitet blir aktuell. 

Områden där patienter och närstående medverkat i utvecklingsaktiviteter 2018:
− Cancervård och rehabilitering - Psykisk hälsa 
− Funktionsnedsättning - Missbruk och beroende
− Personcentrerad vård - Stroke 
− Kroniskt sjuka - Vård och omsorg om äldre
− Digitalisering - Rehabilitering
− Upphandling av textilier - Asyl- och flyktingsjukvården
− Barn och ungas medverkan - Patientinformation

Patientrepresentanter finns med i regionens sjukvårdsledning och i den länsgemensamma 
ledningsgruppen för samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner.  
Ett ”utvecklingsråd” är kopplat till den länsgemensamma ledningsgruppen och arbete fort- 
sätter för att utveckla en systematisk dialog med länets brukar-, patient- och anhörigorga-
nisationer. Ur ett jämlikhetsperspektiv erbjuds personer som medverkar i utvecklingsaktivi-
teter och i ledningssammanhang ett arvode samt ersättning för resa. Utgångspunkten är 
att arvode erbjuds för det värde som patienter och närståendes medverkan tillför. 

Medborgarutskottet, som tagit initiativ till en digital invånarpanel, har under året riktat  
frågor till invånarna rörande Folktandvården.

Att hitta lösningar för barns delaktighet är en särskild och viktig utmaning. För ökat fokus 
på att stärka barnets ställning i hälso- och sjukvården har arbetet med Strategi för medbor-
gare, patient och närståendes medverkan kopplats samman med arbetet för barns rättig-
heter. En strategisk samordningsfunktion för barnrättsarbetet har stärkt arbetet under 2018 
och ger bra förutsättningar för införandet av FN:s konvention om barns rättigheter. Arbetet 
synkroniseras strukturellt med arbetet för ökad delaktighet.
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Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård som började gälla  
1 januari 2018 har bidragit till att antalet patienter med en fast vårdkontakt i öppenvården 
och med en Samordnad individuell plan (SIP) har ökat kraftigt under året. I en SIP är patien-
tens egen och närståendes berättelse centrala delar. En SIP kan med fördel startas utifrån 
frågan ”Vad är viktigast för dig?” där patienten med egna ord beskriver sina behov.

I primärvården finns vårdsamordnare som har ett specifikt uppdrag att vara en fast vård-
kontakt och samordna vård och omsorg för de patienter som har behov av stöd.
 
För att stärka patientens inflytande i den direkta vårdkontakten fortsätter arbetet med 
patientkontrakt och fast vårdkontakt. Ambitionen är att med hjälp av patientkontraktet, 
tillsammans med patienten, skapa en översikt över vårdförloppets olika steg. Detta ska leda 
till en öppen dialog och skapa trygghet samt ge förutsättningar för patienten att planera 
framåt.

Patientberättelser används som en metod för att öka insikten om individens vårdupple-
velse. Med denna förståelse påverkar vi våra grundläggande värderingar och bygger en 
kundtillvänd kultur. Ytterligare ett sätt att ta del av vårdupplevelser är att förse patienter 
med dagböcker. 

I syfte att stärka patientens ställning och som underlag för förbättringsarbete ur patientens 
perspektiv genomförs Nationell patientenkät. Med fokus på bemötande och patientens 
upplevelse och med verktyg för ett levande värdegrundsarbete utgör Nationell patient-
enkät ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten i vården. Nationell patientenkät används 
också för att utvärdera följsamheten till patientlagen avseende till exempel information och 
delaktighet.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) är en del av Region Kalmar län, med 
uppdraget att utveckla anhörigstödet. Ett arbete pågår för att öka invånarmedverkan 
vid utvecklingsprojekt, här kan även anhörigperspektivet och särskilt barn som anhöriga,  
utvecklas och stärkas genom samverkan med NKA.

Vårdpersonalens rapporteringsskyldighet

Varje medarbetare har skyldighet att rapportera inträffade avvikelser och risker i vården.
Avvikelser och risk för vårdskada rapporteras i Region Kalmar läns webbaserade rapporte-
ringssystem LISA och används som förbättringsverktyg för att följa upp verksamheternas 
olika förbättringsområden. Sammanställningar och uppföljningar av inrapporterade hän-
delser varierar beroende på verksamhet.

Vid sjukhusens patientsäkerhetsdialoger med klinikerna diskuteras den aktuella enhetens 
avvikelser och de rutiner som finns kring dess hantering och uppföljning. Länssjukhuset 
utför under sommaren en granskning av avvikelser i syfte att se om sommarverksamheten 
skapar risker och/eller skador, det vill säga reducering av vårdplatser och mindre erfaren 
sjukvårdspersonal.  I slutet av året sammanställs årets avvikelser och jämförs med tidigare 
år. De mest allvarliga (vårdskador) granskas särskilt. 

Inom psykiatrin hanteras avvikelser på flera olika nivåer. Förutom chefernas hantering nära 
verksamheten finns det inom respektive basenhet arbetsgrupper som analyserar och kom-
mer med rekommendationer samt följer upp avvikelserna. På förvaltningsövergripande 
nivå hanteras lex Maria-relaterade avvikelser inom ramen för arbetet med kvalitets- och  
patientsäkerhetsgruppen, KPG. Återgivning och diskussion kring aktuella avvikelser sker 
även två gånger per år i samband med verksamhetsdialog och patientsäkerhetsrond.
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Inom primärvården analyserar chefsläkare avvikelserna och sammanställningar via förvalt-
ningsråd och chefsmöten. 

Inom Folktandvården hanteras avvikelserna i första hand på kliniknivå. Övergripande sam-
manställning av samtliga inrapporterade avvikelser görs kvartalsvis och förvaltningsöver-
gripande åtgärder kan utgå ifrån dessa sammanställningar. Lex Maria-ärenden hanteras 
alltid i samarbete med tandvårdschefen.

Avvikelser inom Diagnostisk centrum hanteras och analyseras antingen av avdelningschef 
eller annan utsedd person alternativt i särskild arbetsgrupp för avvikelser. Vid händelser av 
allvarligare art informeras chefläkaren som efter bedömning gör anmälan till IVO enligt lex 
Maria. Sammanställningar av avvikelser analyseras vid årliga Ledningens genomgångar. För 
att se förändringar i trender och processer görs då även årsjämförelse vars resultat används 
för att fatta beslut om olika processer som kräver förbättringsåtgärder.

Uppföljning av övergripande rutiner och framtagande av övergripande statistik görs i den 
gemensamma samordningsgruppen för avvikelser som utifrån dessa kan lämna förslag på 
regionövergripande förbättringsåtgärder. Den gemensamma samordningsgruppen för 
avvikelser har under 2018 fortsatt arbetet med förbättringar i avvikelsehanteringsprocess, 
främst genom anpassning och utveckling av det digitala rapporteringssystem som används 
för avvikelser. En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är utbildning i rutiner kring avvikelser 
och dess rapporteringssystem, vilket sker regelbundet och när behov uppstår, inom Region 
Kalmar län och länets kommuner.

Klagomål och synpunkter

Den första januari 2018 infördes ett nytt klagomålsystem (HSLF-FS 2017:40) i syfte att förtyd-
liga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål inom hälso-och 
sjukvården. Vårdgivaren är den som i första hand ska ta hand om klagomål från patienter 
och deras närstående. Kontakt med vårdgivaren kan ske direkt, från patienter och deras 
närstående, eller via Patientnämnden. Vårdgivaren ska förklara vad som hänt och vid behov 
vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar (3 kap. 8a-8b § PSL). Genom 
förändringen förbättras möjligheterna för patienterna att erhålla ett snabbare svar. Det ger 
också vårdgivarna utrymme att tidigt vidta åtgärder för att förebygga vårdskador. Vård-
givarnas ansvar att anmäla allvarliga vårdskador inom vården genom en lex Maria-anmälan 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är oförändrat.

En rutin har tagits fram, kring hur klagomålshantering ska ske inom Region Kalmar län, 
anpassad till denna förändring. Patienter och närståendes synpunkter ska dokumenteras 
i rapporteringssystemet för avvikelser. Införande har skett under året och en första analys 
kommer ske under februari 2019 på respektive förvaltningsnivå.

Patienter som inte är nöjda med vårdgivarens eller patientnämndens svar har fortsatt 
möjlighet att gå vidare med klagomålet till IVO. Patientnämndens kontakt med IVO avser 
också bristande svar vid klagomål, då IVO:s tillsynsansvar även omfattar vårdgivarens 
klagomålshantering.

Enligt gällande lagstiftning, lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården, 
rekommenderas patienter och närstående i första hand vända sig till berörd vårdenhet 
eller till Patientnämnden vid synpunkter och klagomål på vården. Patientnämndens upp-
gift är att vara en länk mellan patienten och sjukvården. Syftet är att bidra till att patienter 
och vårdgivare förstår varandra bättre, genom att beskriva, reda ut och förklara. Patient-
nämnden verkar opartiskt och fristående i förhållande till vårdgivaren. Ärendena bygger  
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på anmälningar från patienter eller deras närstående. Statistiken delges hälso- och sjukvår-
dens samtliga förvaltningar samt berörda verksamheter.

Kommunikation mellan Patientnämnden och berörda verksamheter sker i enskilda ärenden. 
Dessutom skickas avidentifierade rapporter av samtliga ärenden till berörda basenhets-
chefer och chefläkare varje halvår. Denna återföring är en värdefull kunskapskälla i vårdens 
fortlöpande patientsäkerhetsarbete. 

Den nya lagstiftningen förtydligar också att patientnämnden ska analysera inkomna 
synpunkter och klagomål på en aggregerad nivå och därefter uppmärksamma Region 
Kalmar län eller kommunen på riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad 
vård. Under 2018 har nämnden identifierat områden där synpunkter och klagomål har ökat. 
Analys och resultat har presenterats i två rapporter Patientjournalen och Intyg. Rapporterna 
har presenterats för sjukvårdsledningen och distribuerats till samtliga vårdförvaltningar.

Under 2017 bildades en arbetsgrupp med representanter från patientnämnden och samt-
liga vårdförvaltningar vars mål var att utveckla klagomålshanteringen. Arbetsgruppen har 
tagit fram en riktlinje för klagomålshantering i Region Kalmar län. Riktlinjen beskriver var 
och hur samtliga vårdenheter ska registrera och kategorisera inkomna synpunkter och 
klagomål. Kategoriseringen bygger på patientnämndens befintliga kategorier. Resultatet 
av vårdförvaltningarnas och patientnämndens likartade registrering och kategorisering ska 
leda till jämförande statistik som kan analyseras på aggregerad nivå och bidra till kvalitets-
utveckling och hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Egenkontroll 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens länsgemensamma uppföljningsmodell för egenkontroll 
avseende patientsäkerhet har fortsatt utvecklats och är stommen kring vilken verksam-
heten redogör för sitt kvalitetsarbete vid patientsäkerhetsronder och kvalitetsdialoger. 
Modellen innehåller områden som bedöms viktiga ur patientsäkerhetsperspektivet; 
patientrelaterade områden, organisationsrelaterade områden, att lära av det som har hänt 
och verksamhetsspecifikt patientsäkerhetsarbete. Arbetssättet innebär att dessa parame-
trar fortlöpande följs upp och analyseras på enhetsnivå och i samband med patientsäker-
hetsrond eller kvalitetsdialog tillsammans med chefläkare. Den strukturerade formen som 
egenkontrollen erbjuder har underlättat verksamheternas aktivitetsgrad i denna process 
även om en varierande grad av mognad fortfarande kan ses inom olika verksamheter.

Inom psykiatriförvaltningen sker uppföljning och egenkontroll enligt förvaltningens kvalitet 
och patientsäkerhetsplan, som utöver regionövergripande mätningar och utredningar även 
innehåller egna mätningar.

Inom primärvårdsförvaltningen utvecklas former för uppföljningsmodeller av hälsovals- 
enheter och enheter utanför hälsoval. En arbetsgrupp arbetar med förvaltningsöver-
gripande analys av förbättringsområden som identifieras genom analys av aggrege-
rade avvikelserapporter och utfall av arbetsmiljö- och säkerhetsenkät. Arbetet samordnas  
genom de gemensamma chefsnätverken som har anknytning till norra, mellersta och södra 
länsdelen. Chefläkaren genomför också riktade patientsäkerhetsronder i verksamheter där 
anhopning av avvikelser inom särskilda områden har identifierats. Kvalitetsuppföljning av 
journaldokumentation görs regelbundet av verksamheter för att identifiera brister, exem-
pelvis genom saknad dokumentation. Chefläkaren gör vid behov stickprovskontroller för 
enskilda verksamheter.
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Egenkontroll Omfattning Källa

Vårdrelaterade infektioner 1 gång per år
(för närvarande inte i bruk)
12 gånger per år

PPM-databas (nationell mätning)
Infektionsverktyget 
Markörbaserad journalgranskning

Antibiotikaförskrivning hälsoval 4 gånger per år Strama-rapporter

Basala hygienrutiner och kläd-
regler

1 gång per år
4-12 gånger per år

PPM-databas (nationell mätning)
Lokal databas

Riskbedömning; fall, under-
näring och trycksår

12 gånger per år Journalsystem

Trycksår 1 gång per år
1 gång per år
12 gånger per år
Dagligen

PPM-databas (nationell mätning)
PPM-databas (lokal mätning)
Markörbaserad journalgranskning
Journalsystem

Överbeläggningar Dagligen Vårdplatsöversikt/Journalsystem

Utlokaliseringar Dagligen Vårdplatsöversikt/Journalsystem

Medarbetarenkät - Patientsäker-
hetskultur och arbetsmiljö

Ojämna år Enkätföretag (lokal mätning)

Medarbetarenkät - miniversion 3 gånger per år Lokal databas

Avvikelser 1-2 gånger per år Rapporteringssystem för avvikelser

Klagomål och synpunkter 1-2 gånger per år 
5 gånger per år
1 gång per år

Rapporteringssystem för avvikelser
Patientnämnden
IVO

Lex Maria-anmälningar 1-2 gånger per år Rapporteringssystem för avvikelser 
och Patientsäkerhetsportalen

Löf-ärenden 1 gång per år Information från Löf

Hygienronder 1-2 gång per år Protokoll

Verksamhetsdialoger 1-4 gånger per år Protokoll

Patientsäkerhetsronder 1-2 gånger per år Protokoll
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Process 
– Åtgärder för att öka patientsäkerheten

Riskanalys

Riskanalyser sker fortlöpande i verksamheten i sammanhang som rör dagliga frågor såsom 
bemanning, beläggning eller val av behandlingsalternativ till individuella patienter. Där 
utöver sker riskanalyser vid förändringar i verksamheten såsom vid organisatoriska föränd-
ringar, förändrade vårdmetoder eller förändrad vårdprocess. Genomförda riskanalyser 
följs upp inom förvaltningarna. Inom sjukhusen följs genomförda riskanalyser upp inom 
egenkontrollen. Rutinen för egenkontrollen innebär även för riskanalyserna att genomgång 
sker i samband med patientsäkerhetsrond eller kvalitetsdialog. Ett exempel på en årligen 
återkommande riskanalys är sjukhusens sommarberedskap. Inom psykiatrin kan nybyggna-
tionen nämnas som ett annat. Inom primärvården följs genomförda riskanalyser upp vid 
verksamhetsdialoger. Större övergripande riskanalyser har inom primärvården gjorts inför 
nya samarbetsformer, som introducerats genom lagen (2017:612) om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård och inför en planerad större organisatorisk förändring 
som rör Vårdvalsavtal psykisk hälsa 2018, vilket etablerades under hösten 2018.

Gröna korset 
Gröna korset är en visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker 
och vårdskador i realtid. Metoden skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättrings-
arbete som ökar patientsäkerheten och stärker patientsäkerhetskulturen. 

Till exempel så används metoden på Västerviks sjukhus för att identifiera risker, bedöma 
allvarlighetsgraden samt rapportera avvikelser utifrån det som framkommer vid enheternas 
dagliga möten. Metoden har under året utvecklats vidare och innefattar även patienter/
närståendes delaktighet samt förbättringsåtgärder. Införandet av Gröna korset gör att  
personalens medvetenhet kring patientsäkerhetsrisker ökar, medvetandet kring riskerna 
leder till säkrare arbetssätt. I personalgrupperna märks detta genom ett öppnare klimat där 
personalen reflekterar mer samt pratar mer öppet om svårigheter och möjligheter i sitt 
arbete, men även mer reflektioner utifrån patienternas perspektiv. Daglig dokumentation 
sker kring det som har diskuterats under mötet som även innefattar vem som är ansvarig och 
vad som ska göras. Enheterna får statistik över risker och eventuella vårdskador på ett visu-
ellt sätt, vilket är lätt att följa över tid. I de fall då en vårdskada inträffat ska man göra pati-
enter eller anhörig delaktig genom att efterfråga förbättringsförslag. Genom att följa sina 
resultat och eventuella förändringar kan enheten se om dessa påverkar patientsäkerheten.

Utredning av händelser - vårdskador

Vårdskador identifieras huvudsakligen genom regionens rapporteringssystem för avvikel-
ser (LISA Avvikelser), via Patientnämnden och försäkringsärenden från Löf (Landstingens 
ömsesidiga försäkringsbolag), men kan också ske vid markörbaserad journalgranskning 
eller genom inkomna klagomål från patienter och närstående. Vid identifierade vårdskador 
görs en internutredning/händelseanalys, oftast på enhetsnivå, för att metodiskt fastställa 
orsaker och ge förslag på förbättringsåtgärder. Vid verksamhetsöverskridande händelser 
initieras analysen ofta av chefläkaren och utförs av ett gemensamt analysteam som leds 
av en centralt utsedd analysledare. Ett typexempel för en sådan är en utredning inför en  
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lex Maria-anmälan där flera kliniker och/eller förvaltningar varit inblandade. Nitha, som är 
ett nationellt IT-stöd för händelseanalys, kan användas i händelseanalysarbetet. Internut-
redning görs fortsatt vad gäller samtliga suicid där patient varit i kontakt med sjukvården, 
trots att den nya föreskriften gällande lex Maria-anmälningar ändrats. Inom psykiatrin  
diskuteras sedan förekomst av eventuell vårdskada inom Kvalitet- och patientsäkerhets-
gruppen. Länsövergripande diskuteras vårdskadebegreppet vid suicid i chefläkargruppen. 

Journalgranskning utförs på sjukhusnivå månadsvis på slumpvis utvalda vårdtillfällen  
enligt metoden Markörbaserad journalgranskning (MJG). Det är sjukhusens chefläkare som 
tillsammans med patientsäkerhetssamordnare genomför granskningarna, med stöd av 
kliniker. Resultatet rapporteras nationellt. Därutöver används metoden på enskilda enheter 
och då inriktad mot specifik diagnos eller vårdprocess. Markörbaserad journalgranskning 
ger insikt i hur vanliga olika typer av skador är lokalt. I samband med journalgranskningen 
utvärderas också följsamhet till användandet av NEWS (sjukhusens använda track- och trig-
gersystem) samt hur rutinen för riskbedömning följts.

På Länssjukhuset i Kalmar utvecklades under 2018 patientsäkerhetsronden med att sjuk-
husledningen inför ronden följer medarbetare i verksamheten och samtalar med patienter 
kring patientsäkerhet. Journalgranskning i realtid används, vilket innebär att journaler 
granskas inför dialogen enligt modellen för MJG (markörbaserad journalgranskning). 
Vid den efterföljande ”sittningen” med medarbetare och klinikledning samtalar man kring 
egenkontroll, resultat av journalgranskning samt personalens uppfattning om patient-
säkerhetsläget och patientsäkerhetskulturen. Dialogen avslutas med en handlingsplan för 
kommande år.

På Västerviks sjukhus genomförs intervjuer på vårdavdelningar och mottagningar inför 
patientsäkerhetsronderna för att få in patienternas synpunkter. Patienterna får frågor om 
bland annat bemötande, förtroende och trygghet. Resultatet av dessa intervjuer diskuteras 
tillsammans med klinikledningen i samband med säkerhetsdialogen. 2018 utfördes totalt 
173 patientintervjuer inför patientsäkerhetsronderna.

Inom psykiatrin granskas journaler regelbundet enligt metoden MJG, sammantaget 13 
journaler per månad under 2018. Ett nationellt beslut har tagits kring att psykiatrin ska fort-
sätta rapportera in resultat till SKL under 2019-2020, enligt MJG. Utöver detta görs också 
lokal journalgranskning gällande följsamhet till länets suicidriktlinje på patienter som kom-
mer till länets akutmottagningar efter suicidförsök.

Primärvård och respektive basenhet gör riktad journalgranskning av dokumentation utförd 
av hyrpersonal och i anslutning till att ny personal börjar tjänstgöring. Avvikelser i journal-
föring eller vårdskador rapporteras till chefläkaren för samråd om det finns anledning till 
ytterligare åtgärd. Inhyrd personal följs upp enligt kvalitetsrutin med omdöme som lämnas 
till förvaltningssekreterare.

Patientnämnds- och Löf-ärenden riktas i först hand till respektive vårdenhet, men en sam-
manställning går också till chefläkaren inom respektive förvaltning/sjukhus.

På Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus används Rutinkollen, ett verktyg som 
administreras via Sveriges kommuner och landsting (SKL) med koppling till Löf. Syftet med 
verktyget är att förbättra kvalitet och patientsäkerhet genom egenkontroll av följsamhet till 
rutiner för att förebygga ledprotesrelaterade infektioner. Metoden är journalgranskning av 
slumpvist utvalda journaler. 

Konstaterade vårdskador följs upp i direkt dialog mellan säkerhetsansvariga och före-
trädare för klinikledning. I enskilda patientärenden kan dialogen leda fram till fördjupade 
händelseanalyser och/eller lex Maria-anmälningar men huvudsakligen ger metoden möjlig-
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het att följa effekten av patientsäkerhetsarbetet i den egna organisationen. Resultatet av 
journalgranskningen rapporteras till SKL via en webbaserad mall för analys och färdigstäl-
lande av nationella rapporter. I den senaste rapporten, som inkluderar nationella resultat 
från januari 2013 till och med juni 2018, framgår att skadorna minskat något, men antalet 
utlokaliserade patienter och antalet överbeläggningar fortsätter öka.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsarbetet har under året innefattat uppdatering av styrande dokument 
för att passa in i ledningssystemsstandarden avseende informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 
27001:2014). Detta görs i samverkan med det regionövergripande arbetet för lednings-
system. Det bedrivs ett systematiskt arbete med informationssäkerhet proaktivt och konti-
nuerligt i anskaffande och förvaltning av system. De incidenter som har inträffat under året 
har analyserats och åtgärder har tagits fram för att förebygga att de inträffar igen.

Sedan några år tillbaka ingår informationssäkerhet som en del i de övergripande utbild-
ningsdagarna för nyanställda, vikarier och SÄBE-ombud. Lagstiftning kring sekretess och 
säkert användande av datorer och IT-system är exempel på ämnen som ingår i utbildningen.

Region Kalmar län arbetar ständigt med förbättringar av IT-säkerheten. Ett system för 
nätverksinventering och sårbarhetsgranskning har införts, som en del i det proaktiva 
IT-säkerhetsarbetet. Vidare kan nämnas att regionen har löpande kontroll av både intern 
och extern åtkomst till IT-miljön. Endast personliga konton används för fjärråtkomst och 
samtliga användarkonton har begränsad livslängd. Det genomförs en årlig inventering av 
samtliga konton med administratörsbehörigheter i syfte att säkerställa att all anställda har 
korrekt behörighet för sitt arbete. Regionen genomför också riskanalyser inför tecknande 
av personuppgiftsbiträdesavtal.

Respektive verksamhetschef/basenhetschef ansvarar för att journaldokumentationens 
kvalitet värderas fortlöpande. Verksamhetschef, basenhetschef, avdelningschef eller 
medicinskt ansvarig läkare genomför granskningen av vårdpersonalens journalföring, via 
stickprov och/eller systematisk kontroll för nya medarbetare och med viss regelbundenhet 
för övriga medarbetare. Granskningen regleras främst av två riktlinjer ”Journaldokumen-
tationens innehåll” respektive ”Inhyrd personal – kompetensbedömning”. I den senare 
finns en mall för hur sådan bedömning kan göras och det innefattar även journalföringens 
kvalitet. Utöver den systematiska granskningen prövas egenkontroll via kollegial gransk-
ning och anpassas utifrån olika yrkesgruppers specifika förutsättningar. Kvalitetsbrist i 
journalföring är ovanligt när det gäller ordinarie medarbetare, aningen mer frekvent bland 
bemanningspersonal.

Viktiga processer för att öka patientsäkerheten

Värdegrund, bemötande och delaktighet
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många!
Region Kalmar läns mål: Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Alla som kommer i kontakt med Region Kalmar län ska känna sig sedda, få bra bemötande 
och god service. Utgångspunkten är helhetsupplevelsen av ett möte med någon av verk-
samheterna. Invånarna ska ha ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården och 
för detta är ett bra bemötande, delaktighet och upplevelsen av att vara välkommen viktiga 
delar. Värdegrunds- och bemötandearbetet utvecklas utifrån invånarnas upplevelse av  
bemötande och respekt. 
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Bra bemötande och delaktighet är ett av Region Kalmar läns fokusområden. Det är en viktig 
del i värdegrunds- och förbättringsarbetet för att nå målet om bästa kvalitet, säkerhet och 
tillgänglighet. Region Kalmar län strävar efter en patientsäkerhetskultur som genomsyrar 
all verksamhet och som uppnås genom engagerade medarbetare och tydliga värderingar. 
Syftet är att stärka och förbättra patientsäkerhetskulturen och att inspirera till att göra det 
lilla extra för andra.

Patientens upplevelse av ett gott bemötande, rätt tillgänglighet och hög kompetens är en 
förutsättning för en patientsäker vård. Bemötande ska ske utifrån lika värde, exempelvis 
ska varje barn ha lika värde och mötas med respekt utifrån sina förutsättningar och bli sedd 
som den individ det är. Värdegrunds- och bemötandefrågor har fått allt större uppmärk-
samhet och lyfts fram både på övergripande nivå och lokalt vid varje enhet. Berättelsens 
kraft används systematiskt för att uppmärksamma positiva händelser och förstärka ett 
gott beteende. Med hjälp av medarbetares berättelser om verkliga händelser, så kallade  
Varjedag-berättelser, lyfts och exemplifieras värdegrundsfrågor och gott bemötande. 
Detta skapar en positiv anda av ständig förbättring och stolthet på arbetsplatserna.  
Se exempel på Varjedag-berättelser. Filmerna har använts internt på såväl chefs- och 
medarbetardagar som i mindre sammanhang och de har delats av enskilda medarbetare  
i sociala medier och finns publicerade på Youtube.

Varje dag lite bättre - systematisk förbättringsarbete
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål: Vården ska ges med hög kvalitet och patientsäkerhet 

Det systematiska förbättringsarbetet ska genomsyra all verksamhet dygnet runt alla dagar 
i veckan. I en lärande organisation skapar allt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ett ökat 
värde för de som vi är till för. För att bli framgångsrikt måste denna utveckling ske tillsam-
mans med medarbetare, medborgare, patienter och närstående. 

Ett ständigt systematiskt förbättringsarbete kräver kompetenta och engagerade chefer 
och ledare. Genom utbildningsinsatser inom förbättringskunskap för regionens chefer 
växer ett ledarskap fram som ständigt utvecklar och förbättrar vården.

Region Kalmar läns 7 000 medarbetare och chefer har varit engagerade i regionövergrip-
ande förbättringsaktiviteter. Drygt en tredjedel av medarbetarna har deltagit i utbildningar 
kring förbättringskunskap. Hittills har 15 förbättringsprogram startat med totalt omkring 
1 300 deltagare från Region Kalmar län, men också med deltagare från länets kommuner, 
myndigheter och anhörigföreningar. Som en följd av detta och av det strategiska arbetet, 
ses en ökning av förbättringsarbeten i samverkan mellan olika enheter. 

I syfte att hitta förbättringsidéer inom bland annat patientsäkerhet har verksamheten under 
året kunnat lämna förslag och diskutera dessa på webbplatsen Varjedag-idéer. Ett annat 
sätt att fånga upp förbättringsförslag och bidra med praktiska lösningar är de IT-ronder 
som genomförts.

Information inom patientsäkerhetsområdet finns samlat på Region Kalmar läns intranät  
under den nyligen utvecklade Patientsäkerhetsportalen. Det är en digital plats med 
innehåll uppdelat på sjukhus-, förvaltnings- och regionövergripande nivå. Portalen ska  
underlätta för medarbetare att hitta viktig information. På sidorna finns aktuell information, 
mätresultat, artiklar, föreläsningar, videoklipp, styrdokument inom området och länkar för 
exempelvis inrapportering.  
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Nära vård
Region Kalmar läns strategi: Ett tydligare hälsofrämjande arbete, utveckling av Nära vård 
och digital omställning
Region Kalmar läns mål: God hälsa hos invånarna

För att kunna erbjuda vård som bättre motsvarar patienternas behov, förväntningar och 
är kostnadseffektiv behövs en hälso- och sjukvård närmare invånaren och ett nytt sätt att 
bedriva hälso- och sjukvård. Målbilden innebär att hälso- och sjukvården ska röra sig från 
fokus på specialiserad sjukhusvård till att vården ska utföras så nära patienten som möjligt. 
Mycket av den vård som idag bedrivs på vårdavdelning kan bedrivas i hemmet eller i anslut-
ning till särskilt boende. Med rätt tekniska förutsättningar kan viss behandling skötas av  
patienten själv eller tillsammans med vårdpersonal eller anhöriga i hemmet. Att främja  
hälsa, egen kraft och ansvar, kontinuitet och trygghet är viktiga förutsättningar i förflytt-
ningen som kommer att få ökad betydelse i takt med att fler lever med kroniska sjukdomar.

Under 2018 har arbetet med Oskarsmodellen för utvecklad samverkan i samband med vård 
på Oskarshamns sjukhus mellan alla ingående aktörer utvidgats. Arbetssättet används 
inom Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Modellen diskuteras även för utveckling i en 
modifierad form utifrån Västerviks sjukhus. Handläggningen med att hantera den nya lagen 
för samverkan vid utskrivning från slutenvård har underlättas där Oskarmodellen används. 
Lagen har påverkat samarbetet mellan Region Kalmar län och kommunerna samt utmanat 
allas traditionella arbetssätt. Arbetet med utveckling pågick under hela året och kommer 
att fortsätta.

Hemsjukhuset i Borgholm innebär ett samarbete mellan hälsocentral, kommunal hemsjuk-
vård och ambulanspersonal, som syftar till att skapa en tryggare vårdsituation för äldre och 
multisjuka har utvecklats vidare under året. Genom utveckling av samverkan med digitala 
lösningar som innebär hemmonitorering har hjärtsviktspatienter som ingått i pilotprojekt 
ökat sin trygghet hemma och drastiskt minskat sina inläggningar på sjukhus.

En kraftsamling för utveckling och omställning till en mer Nära vård tog fart under hösten 
2018 genom ett fokuserat arbete för att få en samsyn på hur målbilden för hälso- och sjukvår-
den ska se ut framåt. En samordnare för Nära vård arbetet tillsattes. En kommunikationsplan, 
handlingsplan och riktlinje för arbetet med Nära vård arbetades fram. Det nya arbetssättet för 
att anta utvecklingen och omställningen till en mer Nära vård startade på mötet ”Tillsammans 
sjukvård” i december. Där träffas alla verksamhetschefer inom vårdenheter inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Primärvårdsförvaltningen och Psykiatriförvaltningen. 

Inom arbetet med Nära vård fanns uppdraget om utvecklingen av ”Patientkontrakt”. Det 
handlar om att säkerställa tydligheten för patientens nästa steg i vård och behandling.  
En enkel undersökning genomfördes som visade på att det fanns många olika sätt för  
 enheterna att visa på nästa steg i vården. Arbetet kopplades till ett nationellt projekt i SKL:s 
regi. Utvecklingen kommer att fortsätta under nästa år. Ett gott exempel som lyftes fram är 
Ortopeden på Oskarshamns sjukhus och deras arbetssätt håller på att spridas i länet för de 
enheter där upplägget passar.

Hälsa genom hela livet
Region Kalmar läns strategi: Ett tydligare hälsofrämjande arbete, utveckling av Nära vård 
och digital omställning
Region Kalmar läns vision: Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv
Region Kalmar läns mål: God hälsa hos invånarna

Region Kalmar län ska vara en plats där både människor, företag och organisationen kan 
växa på ett hållbart sätt med en högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på hälsofräm-
jande och sjukdomsförebyggande insatser. Verksamheten ska vara jämställd och jämlik 
samt bygga på hållbar utveckling.
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De prioriterade områdena inom Regionen Kalmar läns folkhälsoarbete är jämställd och 
jämlik hälsa, ett tobaksfritt län, fysiskt aktiva invånare och psykisk hälsa. För att nå bred  
effekt samt säkerställa en god och jämlik hälsa på lika villkor för hela befolkningen sam-
verkar regionen med regionala och lokala aktörer såsom länsstyrelsen, länets kommuner, 
föreningsliv, frivilligorganisationer och civilsamhälle.

Region Kalmar län är medlem i det nationella och internationella nätverket för hälsofräm-
jande hälso- och sjukvård. Syftet är att på ett strukturerat och långsiktigt sätt arbeta för 
att stimulera till förändring vid ohälsosamma levnadsvanor och ett hälsofrämjande förhåll-
ningssätt i mötet med patienten, men även med invånare och medarbetare.  

Arbetet för att skapa en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård har under 2018 utgjorts av 
att genomföra och följa upp aktiviteterna i folkhälsoplanen där det hälsofrämjande perspek-
tivet finns med. Region Kalmar län arbetar för att stötta patienten till levnadsvaneförändring 
på flera olika sätt, bland annat genom länets hälsocentraler där tobaksavvänjare och hälso-
koordinatörer genomför motiverande samtal och rådgivning. Att ge patienten vägledning i 
förändring av levnadsvanor är en viktig del för att uppnå ett patientsäkert möte. Under 2018 
har en ny levnadsvanemall tagits fram för samtliga vårdenheter för att fler patienter ska få 
frågor om levnadsvanor. Det innebär också en bättre och säkrare dokumentation.

E-hälsa
Region Kalmar läns strategi: Region Kalmar läns digitala strategi
Region Kalmar läns mål: Invånarna ska erbjudas digitala redskap så de kan vara delaktiga  
i och/eller ta ansvar för sin egen hälsa, vård och behandling

Digitaliseringens möjligheter innebär en stor potential att öka kvalitet och tillgänglighet. 
En digitalisering av hälso- och sjukvården är ett långsiktigt arbete som kräver strukturella 
förändringar och ändrade arbetssätt. En snabb förändringstakt i omvärlden ställer också 
nya krav på flexibla och uppdaterade lösningar. Digitala tjänster ska göra det enklare för 
invånarna att engagera sig och ta större ansvar för sin hälsa. Det ger möjlighet till ökad  
delaktighet, information och nya former av stöd och behandling. Digitala möten ska erbjudas 
när det är möjligt och fysiska när det behövs. 

Med utgångspunkt i den digitala strategi och den handlingsplan som togs fram under 2017 
har de sjukvårdande förvaltningarna under 2018 sett över sina organisationer för att vara 
bättre rustade att ta vara på möjligheterna inom området e-hälsa. En regionövergripande 
styrgrupp för e-hälsa samt en bred beredningsgrupp har inrättats i syfte att hålla samman 
utvecklingen och minska variation vilket i förlängningen är avgörande för kvaliteten i den 
vård som ges.

Exempel på aktiviteter:
- Arbetet med att införa Webbtidbok på samtliga enheter har fortsatt under 2018. I takt 
med att Webbtidbok införts har även möjlighet getts till att genomföra vårdmöte via video.
- För att stödja processen när Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 har möjlighet att utföra Standardiserad Individuell Plan 
(SIP) via video breddinförts.
- Det digitala arbetssättet med Nova Board (digital whiteboard och surfplattor) har 
fortsatt.

Allt fler länsbor ansluter sig och loggar in i e-tjänsterna på 1177.se. Nu har över 125 000 av 
länets invånare loggat in sig i e-tjänsten. Under 2018 ökade även antalet inloggningar med 
59 procent till cirka 838 000. Den ökade användningen och utvecklingen av e-tjänsterna 
på 1177.se möjliggör invånarnas insyn, delaktighet och engagemang i sin och närståendes 
vård, vilket i sin tur bidrar till ökad säkerhet och kvalitet i vården.

791



18

K V A L I T E T S -  O C H  P A T I E N T S Ä K E R H E T S B E R Ä T T E L S E  F Ö R  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N   |   2 0 1 8  

Sedan tidigare har patienten tillgång till delar av sin journal via e-tjänsterna på 1177.se. 
Från och med mars 2018 kan patienten även se de flesta av sina provsvar, som till exempel 
olika typer av blodprov och urinprov, i e-tjänsten Journalen. Det är de cirka 350 vanligaste  
proverna som tas i vården som visas samt prover som tagits bakåt i tiden sedan den 1 oktober 
2015. 

Från och med 4 september 2018 publicerar även Barn- och Ungdomspsykiatrin samt Barn- 
och ungdomshälsan journalinformation till e-tjänsten Journalen och Nationell Patient Översikt 
(NPÖ). Liksom för vuxenpsykiatrin publiceras information som är dokumenterad från den  
1 november 2016.

Funktion för att komplettera röstsamtal med bild/video har införts på länets hälsocentraler. 
Att kunna komplettera ett pågående telefonsamtal med bild/video möjliggör en snabbare 
och mer effektiv hantering av flera typer av patientärenden.

Fortsatt och utökat införande av e-remiss via gemensamma flöden kopplade till standardi-
serade vårdförlopp (SVF) och Nationell patientöversikt (NPÖ) via samverkan inom sydöstra 
sjukvårdsregionen (e-SPIR, e-hälsa Samverkande processer i sydöstra regionen) har skett 
under 2018 och fortsätter även 2019.
 
Ständig tillgång till patientens ordinations- och läkemedelslista är av stor vikt för patient- 
säkerheten. En särskild reservrutin för åtkomst av patientens ordinationslista/läkemedels-
lista i händelse av oplanerat större driftstopp har under året implementerats. I det fall infor-
mation i både produktionssystem och läskopior skulle bli otillgänglig finns läkemedelslistan 
att tillgå. 

System har implementerats för att kunna följa upp primärvårdsindikatorer definierade i SKL-
projektet Primärvårdskvalitet. 

Under året har flera enheter, främst inom primärvården, börjat med digitala vårdmöten och 
Distriktsrehabiliteringen har etablerat en digital enhet som erbjuder Digital Rehab för en 
rad olika besvär.

Genom multidisciplinära konferenser (MDK) möts olika specialister och kompetenser  
digitalt, kring bedömning och behandling av patienter med cancer. Tekniken i befintliga 
MDK-rum har bytts ut till en mer robust plattform samtidigt som det gemensamt inom 
sydöstra sjukvårdsregionen genomförts en ensning av både teknik och arbetsprocesser. 
Effekten är ökad driftsäkerhet och kvalitet i konferenserna samt enklare handhavande.

Barnrättsarbete för varje barns bästa
Region Kalmar läns strategi: Strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan
Region Kalmar läns mål: Regionens verksamhet ska vara känd, tillgänglig och anpassad 
för barn

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt 
och att få komma till tals. Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt samma 
mänskliga rättigheter. I Kalmar län är cirka 20 procent av befolkningen barn, invånare i  
åldern 0 till 18 år. Region Kalmar län som offentlig organisation har ett särskilt ansvar att lyssna 
på barn och att ta hänsyn till varje barns bästa. Som ansvarig institution för barns hälso- och 
sjukvård är det Region Kalmar läns ansvar att fastställa normer, särskilt vad gäller säkerhet, 
hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn (Barnkonventionen artikel 3).
Arbetet för tillämpning av FN:s konvention om barns rättigheter – Barnkonventionen – är 
långsiktigt och måste ständigt pågå för ett friskare, tryggare och rikare liv för barnen i Kalmar 
län. Region Kalmar läns handlingsplan för barnets rättigheter togs i juni 2018 och har som 
mål att Region Kalmar läns verksamhet ska vara känd, tillgänglig och anpassad för barn.
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Kunskapsstyrning och kliniskt processarbete 
Region Kalmar läns strategi: Nationella, sjukvårdsregionala och lokala system för kunskaps- 
styrning ska bidra till jämlik, effektiv vård och god vård
Region Kalmar läns mål: Vården ska ges med hög kvalitet och patientsäkerhet

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innefattar det systematiska förbättringsarbetet kring 
Varje dag lite bättre – kraften hos många! Ett arbete som över tid har förbättrat kvaliteten i 
den hälso- och sjukvård som erbjuds länets invånare. Detta arbete stärks genom koppling 
till det gemensamma system för kunskapsstyrning som Sveriges regioner har etablerat. 

Vårdkedjan ska vara enkel, logisk och tydlig för patienten. All verksamhet ska ha mål för 
kvalitet och utveckling av processer. Målet är att de medicinska resultaten ska förbättras 
årligen. Region Kalmar län har under 2018 fortsatt hålla i det övergripande processarbete 
avseende astma/KOL, cancer, diabetes, hjärtsjukdomar, kronisk (icke malign) smärta, Strama-
arbetet, stroke och de mest sköra äldre. Processarbetenas sammankoppling med det 
övergripande arbete med kunskapsstyrning på såväl nationell som sjukvårdsregional nivå 
har under 2018 genomfört omställning till den struktur som regioners system för kunskaps-
styrning beslutat. Arbetet inom den uppdaterade organisationen påbörjades för sydöstra 
sjukvårdsregionens del under hösten 2018 och kommer från och med januari 2019 att gälla 
samtliga medicinska områden och tillkommande samverkansgrupper.

Arbetet med de nationella kliniska kunskapsstöden för primärvård har genomförts i samver-
kan mellan medicinsk sakkunnig inom såväl primärvård, psykiatri som specialistsjukhusvård.

Cancersjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter att utvecklas med Regionalt 
cancercentrum som drivande kraft. En utredning om cancer är gjord som pekar på flera 
utvecklingsområden. Målsättningen är att patienten ska ges större delaktighet under hela 
vårdförloppet och få ett förbättrat stöd under rehabilitering. Här ses flera möjligheter 
genom bättre nyttjande av ny teknik, till exempel vidareutveckling av Min vårdplan. Pro-
jektarbetet med cancer och de standardiserade vårdförloppen har fortsatt under året och 
gick den 1 januari 2019 över i förvaltning. Som stöd för förvaltningsarbetet finns en tillsatt 
cancersamordnare som tillsammans med en multiprofessionellt sammansatt arbetsgrupp 
kommer att ta sig an de aktiviteter som anges i den beslutade cancerplanen.

Forskning
Region Kalmar läns strategi: Strategi för klinisk forskning
Region Kalmar läns mål: Regionens forskning bidrar till en kunskapsdriven vård och till att 
alla medarbetare bidrar till forskning och kunskapsutveckling

Kliniska forskning förbättrar möjligheterna att ge en god hälso- och sjukvård och medverkar 
till att nya vetenskapliga rön tas fram och tillämpas till nytta för patienten. Under året har 
arbetet fortsatt med att införa den handlingsplan för forskning som antogs 2017. Beslut 
har bland annat fattats om att inrätta kvalitets-/kombinationstjänster för disputerade med-
arbetare, på så sätt kan kliniskt arbete kombineras med kvalitetsarbete och egen forskning.

Under året har såväl en regional life sciencestrategi samt en Universitetssjukvårdsstrategi 
tagits fram. Life sciencestrategin är gemensam med hela Sydöstra sjukvårdsregionen och 
summerar styrkeområden och vägar framåt för en stärkt Life science inom Sydöstra sjuk-
vårdsregionen. Universitetssjukvårdsstrategin har tagits fram tillsammans med Linköpings 
Universitet, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Den 
lyfter bland annat fram vikten av universitetssjukvårdsenheter i såväl Region Jönköping 
län och Region Kalmar län. Vidare betonas vikten av vårt gemensamma journalsystem 
som borde kunna leda till väsentligt ökad nyttjandegrad av vårddata för forskning och 
verksamhetsuppföljning.
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Inom ramen för Forum Sydosts arbete med att förbättra förutsättningarna för klinisk forsk-
ning och läkemedelsprövningar så har forskningssektionen under året förstärkts med en 
koordinator för kliniska läkemedelsprövningar.

Månatliga forskningsseminarier för doktorander och disputerade medarbetare har genom-
förts under året. För denna målgrupp har det även anordnats ett längre seminarium och 
skrivarstugor som hjälp och inspiration för att söka forskningsmedel. Vårdpersonal och 
allmänhet har välkomnats till temaseminarium kring akuta hjärtsjukdomar.

Folktandvården ingår i ett forskningssamarbete med Universitetet i Malmö, regionerna 
Skåne, Blekinge, Kronberg och Halland.

Innovationer
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål: Vården ska ges med hög kvalitet och patientsäkerhet

Den vård och omsorg som Region Kalmar län idag bedriver kommer att behöva utvecklas 
för att leva upp till verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsmål i framtiden. Kraven 
ökar på effektivitet och tillgänglighet från såväl vårdtagare, anhöriga, som personal. Ett 
starkt innovationsklimat skapar förutsättningar för fler arbeten och ett samhälle med livs-
kvalitet och tillväxt. Region Kalmar län fortsätter att vara en aktör i regionens innovations-
agenda som utvecklar innovationssystemet inom den offentliga sektorn i samspel nationellt 
och ur ett EU-perspektiv. Region Kalmar län är tillsammans med Region Kronoberg och  
Linnéuniversitetet en viktig aktör i utvecklingen av Linnéregionen. Organisationerna har 
sedan många år omfattande samarbeten inom bland annat ökad innovationsförmåga och 
stärkt entreprenörskap.

Kännedomen om regionens innovationsarbete ska öka bland både medarbetare och inom 
de regionala företagsnätverken för att skapa ännu bättre innovationsklimat. Innovation 
inom hälso- och sjukvården innebär bland annat att medarbetare ska ges möjlighet att i 
dialog med patienter och närstående utveckla nya och hållbara processer, tjänster eller 
varor. Tjänstedesign är ett verktyg för att fånga användares behov och upplevelse samt 
bygga eller förbättra processer baserat på denna upplevelse. Detta går hand i hand med 
Region Kalmar län fokus på bra bemötande. Arbetet med innovationssluss med tillhörande 
testverksamhet har fortsatt. Innovationsslussen ingår i det regionala innovationssystemet 
och är ett verktyg och stöd i Varje dag lite bättre – kraften hos många. 

Psykisk hälsa
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål: Länsgemensamt mål att halvera antalet självmord till år 2025

Genom god kännedom om olika aktörers uppdrag liksom snabba kontaktvägar mellan  
Region Kalmar län och kommunerna ska psykisk ohälsa förebyggas och upptäckas i tid. 
Arbetet med att genomföra breda utbildningsinsatser i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” 
(MHFA) fortsätter inom ramen för KTC:s utbildningsverksamhet, för att fler ska få kunskap 
om tidiga tecken på psykisk ohälsa/risk för självmord, vanliga psykiska sjukdomar och hur 
man på ett bra sätt bemöter och hänvisar en person med psykisk ohälsa till rätt hjälp. 
Varje år tar mer än 1500 personer sitt liv i Sverige och antalet självmord per 100 000 invånare 
är högre i Kalmar län jämfört med riksgenomsnittet. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är 
det därför av största vikt att en strukturerad och omsorgsfull bedömning av självmordsrisk 
alltid görs, oavsett var patienten söker vård. Väl införda och kommunicerade vårdrutiner för 
riskbedömning av självmord samt omfattande utbildningsinsatser för att samtlig sjukvård-
ande personal ska ha kunskap om tecken på psykisk ohälsa och självmordsrisk är andra 

794



21

K V A L I T E T S -  O C H  P A T I E N T S Ä K E R H E T S B E R Ä T T E L S E  F Ö R  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N   |   2 0 1 8

viktiga självmordsförebyggande insatser. Det finns ett handlingsprogram framtaget för 
självmordsförebyggande åtgärder i Kalmar län, i det gemensamma arbetet mellan social-
tjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Under 2018 har regionen anordnat en tredje instruktörsutbildning i ”Första hjälpen till psykisk 
hälsa” (MHFA) vilket har resulterat i att Kalmar län nu har totalt 55 MHFA-instruktörer. Av 
dessa finns fem utbildare inom Region Kalmar län. Sammanlagt har länets instruktörer 
utbildat mer än 900 förstahjälpare i Kalmar län. Parallellt med satsningen på MHFA har 
drygt 85 procent av medarbetare inom psykiatriförvaltningen genomfört den webbaserade 
utbildningen SPiSS (suicidprevention i svensk sjukvård) och utbildningsinsatser inom Psyk-E 
Bas pågår fortsatt inom förvaltningen. Under 2018 användes också kampanjen Stör Döden.

Inom psykiatrin pågår det nationella arbetet om kunskapsstyrning och etablering av regionala 
centra för psykisk hälsa. Detta arbete kommer vara centralt i det fortsatta arbetet med stan-
dardiserade vårdprocesser. Ett standardiserat vårdförlopp för suicidprevention (SVFSP) 
har tagits fram under året och en pilot för att testa de nya arbetssätten och remissmallarna 
ska påbörjas i norra länet våren 2019. SVFSP förväntas minska antalet suicid genom säkrare 
vårdövergångar, förbättrad identifikation och uppföljning av suicidnära patienter. Informa-
tion från närstående till suicidnära personer ska inkluderas på ett bättre sätt för att få till 
stånd en förbättrad suicidriskbedömning.

Vårdval psykisk hälsa
Under 2018 har psykisk hälsa inom primärvården förstärkts genom att nytt vårdval tätt sam-
mankopplat med Hälsoval införts. Inom vårdvalet finns sju privata och en offentlig aktör 
vilka ska täcka befolkningens behov av vård och behandling inom primärvårdspsykologi. 
Det nya vårdvalet bygger på en tät samverkan med aktörer inom hälsovalsuppdraget.

Kvalitetsuppföljning av läkemedelshantering
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål:  Vården ska ges med hög kvalitet och patientsäkerhet

Vårdenheter som hanterar läkemedel genomför årligen egenkontroll av läkemedelshan-
teringen, på initiativ av Läkemedelssektionen. Egenkontrollen externgranskas av apotekare 
på Läkemedelssektionen och återkoppling har skett till respektive enhet. Rapporter har 
sammanställts och delgivits respektive förvaltnings-/sjukhuschef. Kvalitetsuppföljningen 
omfattar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen, Folktandvården och 
alla enheter inom Hälsoval.

1 januari 2018 trädde HSLF-FS 2017:37 i kraft och ersatte SOSFS 2000:1, på vilken huvud-
delen av kvalitetsuppföljningen vilar. Region Kalmar läns riktlinjer för läkemedelshantering 
har uppdaterats för harmonisering med gällande föreskrift och för att ge bättre stöd där 
kvalitetsuppföljningen påvisat brister.

Nätverksmöten har hållits med läkemedelsansvariga sjuksköterskor med fokus på nya  
riktlinjer för läkemedelshantering, narkotikahantering, identifierade brister i kvalitetsupp-
följningen samt läkemedelsförsörjning och läkemedelsupphandling. Säker narkotikahan-
tering har lyfts fram extra under året. Samtliga vårdavdelningar och mottagningar som 
hanterar narkotiska läkemedel på Västerviks sjukhus har under våren besökts av patient-
säkerhetssamordnare och apotekare. Dialog fördes kring narkotikahantering, med fokus 
på lärande, och identifierade brister sammanfördes till en handlingsplan. Under hösten har 
arbetet även tagit fart på Länssjukhuset i Kalmar. Liknande satsning diskuteras också på 
Oskarshamns sjukhus.
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Fler exempel på aktiviteter:
- Avdelningsbundna läkemedelsautomater för narkotika har under hösten provats av två 
avdelningar på Västerviks sjukhus. Utvärdering planeras under tidig vår 2019. Vid positivt 
utfall ska diskussion lyftas för breddinförande på de tre sjukhusen.
- Ett antal av vårdavdelningarna på sjukhusen har länge haft farmaceut från Läkemedels-
sektionen som skött om läkemedelsförrådet. Efter beslut att breddinföra denna läke-
medelsservice på samtliga vårdavdelningar på sjukhusen har det antalet utökats ordentligt 
under året. Resultat ses på effektivare lager, betydligt färre akuta beställningar och frigjord 
sjukskötersketid.

Öppna jämförelser
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål: Vården ska ges med hög kvalitet och patientsäkerhet

Att kontinuerligt följa upp och utveckla kvaliteten i vården är en väsentlig del i patient- 
säkerhetsarbetet. Resultat som redovisas i till exempel Öppna jämförelser, Vården i siffror,  
Nationell patientenkät, Hälso- och sjukvårdsbarometern och i kvalitetsregister, är utgångs-
punkt i strukturen för uppföljning, utveckling och i den öppna kommunikationen mot invå-
narna i länet. 

En modell är etablerad där verksamhetsföreträdare som ägare av resultaten analyserar indi-
katorer i öppna nationella kvalitetsjämförelser. Arbetet omfattar analys av nuläget, föränd-
ringen över tid samt formulering av handlingsplaner för att förbättra resultaten inom varje 
enskild indikator. Planerna används i den ordinarie uppföljningen och i förbättringsarbetet 
i linjeorganisationen. Utvecklingsarbete pågår kring hur det lokala kunskapsarbetet bäst 
får stöd av regionövergripande, sjukvårdsregionalt och nationellt kunskapsstyrningsarbete 
i den gemensamma struktur som håller på att etableras.

Strategisk personal- och kompetensförsörjning
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål: En av Sveriges bästa arbetsplatser

Region Kalmar läns samlade kompetens hos medarbetare och chefer är den viktigaste 
och avgörande tillgången för att nå mål och framgång. Region Kalmar län står inför stora 
utmaningar som betydande generationsväxling och en alltmer rörlig arbetsmarknad. Det 
ställer krav på bättre resursutnyttjande, att kunna attrahera rätt kompetens, bedriva en  
patientsäker vård och en effektiv verksamhet inom givna ekonomiska ramar. Målsättningen 
är därför högt satt - att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det gör att vi måste kraft-
samla på alla nivåer i organisationen. Att arbeta i Region Kalmar län ska vara meningsfullt 
och utvecklande, varje dag.

En effektiv resursanvändning och fortsatt kompetensutveckling av medarbetare har avgö-
rande betydelse för kompetensförsörjningen, liksom ett gott ledarskap och tydliga lokala 
verksamhetsknutna målsättningar. Verksamheten behöver prova nya arbetssätt, utveckla 
befintliga yrkesroller, arbeta med digital omställning och förbättra samverkan för att ta  
tillvara på medarbetarnas tid, kunskap och engagemang.

Förbättringsstrategin Varje dag lite bättre – kraften hos många ligger bakom många goda 
resultat och får verksamheten att ständigt ta steg framåt och möta framtida utmaningar. 
Strategin grundar sig på att alla medarbetare har ett ansvar för både dagens arbete och för 
att utveckla verksamheten framåt. Region Kalmar län värnar om denna förbättringskultur 
genom att ge förutsättningar för och inspirera till ständiga förbättringar.
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Resultat och analys
Egenkontroll

Vårdrelaterade infektioner
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns nollvision: Nollvision för undvikbara vårdskador
Region Kalmar läns mål: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner ska vara mindre än  
7 procent.

Region Kalmar län har under mars 2018 genomfört en nationell endagsmätning (PPM-VRI) 
av förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården. Det går inte säkert att 
bedöma de vårdrelaterade infektionernas omfattning under 2018, men allt talar för att det 
uppsatta målet på sju procent ännu inte har nåtts. Under 2018 syns en minskning av vård-
relaterade infektionerna i den nationella mätningen. Minskningen kan bero på naturliga 
variationer kombinerat med mätmetodens osäkerhet. 

En generellt hög medicinsk kvalitet är en grundförutsättning för att de vårdrelaterade infek-
tionerna ska minska. Hygienronder och patientsäkerhetsronder genomförs regelbundet på 
regionens enheter och är viktiga forum i arbetet för säkrare vård. Utbildningar till vårdper-
sonalen utgör en annan viktig del i patientsäkerhetsarbetet. 

Infektionsverktyget, som breddinfördes 2013 i hela somatiska slutenvården, har syftet att 
registrera vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Verktyget ger varje enhet 
tillgång till sina mätresultat och möjliggör kontinuerlig analys för förbättringsarbete. Sedan 
ny version av journalsystemet Cosmic infördes i november 2017 har Infektionsverktyget inte 
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kunnat användas. Återstart planeras under våren 2019. Trots brister i Infektionsverktygets 
registreringskvalitet avseende vårdrelaterade infektioner, är data mer tillförlitliga jämfört 
med den årliga punktprevalensmätningen.

Ett nytt rapporteringsverktyg för utdata ur Cosmic är framtaget, med möjlighet till åter-
koppling av diagnoskopplade data för varje enskild förskrivare till verksamheterna inom 
specialiserad öppenvård. Detta arbetssätt har använts riktat mot primärvården i många 
år. Verktyget har använts i begränsad omfattning för analys av antibiotikaförskrivning på 
kirurgkliniken Länssjukhuset i Kalmar under 2018.

Ytterligare ett nytt rapporteringsverktyg från journalsystemet har tagits fram, som visar 
antal dagar med intravenös antibiotikabehandling klinikvis. Denna information ska fungera 
som ett kompletterande verktyg för utvärdering av kommande ”antibiotikaronder” inom 
antibiotikatunga verksamheter 2019.

December 2018 har en inventering med hjälp av journalgranskning påbörjats i samarbete 
med onkologkliniken avseende frekvensen infektionskomplikationer vid intravenösa infarter 
”PICC-line”. 

Antibiotikaförskrivning
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns mål: Etappmålet för 2018 är att understiga 300 antibiotikarecept/1000 
invånare och år. Det långsiktiga nationella målet är att understiga 250 antibiotikarecept/ 
1000 invånare. 
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Region Kalmar läns mål för 2018 var att understiga 300 antibiotikarecept per 1000 invånare 
och år, medan det långsiktiga nationella målet är att understiga 250 antibiotikarecept. Mot-
svarande mål inom Hälsoval är 175 recept per 1000 invånare och år. Indikatorn mäts kvar-
talsvis och utfallet för 2018 var 289 recept per 1000 invånare och år, vilket innebär att Kalmar 
län nu ligger lägre än rikssnittet. Under 2018 har öppenvårdsförskrivningen av antibiotika 
minskat med 6 procent, vilket är den största minskningen i riket. Framför allt ses en ökad 
kvalitet vid behandling av infektioner inom primärvården. Inom slutenvården ligger antibio-
tikaanvändningen i stort sett oförändrad.

Stramagruppen analyserar förskrivningsmönster av antibiotika från lokala och nationella 
mätningar. Analysen återkopplas kontinuerligt både till förskrivarna, berörda basenhets- 
ansvariga och till ledningen. Strama tar ställning till frekvensen, hur antibiotikaanvänd-
ningen har varit och kommunicerar detta till verksamheten för vidare spridning. Införandet 
av Infektionsverktyget har ökat möjligheterna att skaffa sig en bättre bild av hur antibiotika 
används på sjukhusen – detta har dock inte fungerat efter senaste Cosmic uppdatering, 
november 2017.

Stramarepresentanten besöker årligen offentliga och privata hälsovalsenheter, följer och 
återkopplar antibiotikaförskrivningsmönster per diagnos samt antal tagna infektionsprover 
på läkarnivå. Dessutom erhåller alla verksamhetschefer en schemalagd ”antibiotika- 
rapport” minst en gång per termin.

Undervisning i infektionshandläggning och antibiotikarekommendationer sker både i 
öppen- och slutenvården och riktar sig mot alla personalkategorier som handlägger eller 
kommer att handlägga infektionspatienter t.ex. 1177-personal, AT-läkare, nya läkare med 
utomnordisk utbildning, läkare under grundutbildning, sjuksköterskor, kommunsjuksköter-
skor med mera.

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många  
Region Kalmar läns mål: Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska vara  
100 procent
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En nationell punktprevalensmätning (PPM-BHK) genomfördes under året, där också 
regionens primärvårdsenheter medverkar. Följsamheten till BHK, enligt Sveriges  
kommuner och landstings (SKL) årliga nationella mätning, har försämrats ytterligare.  
Måttet ”Korrekt i samtliga steg” var vid mätningen 2018 lägre än riksgenomsnittet. Man 
måste dock påpeka att det rör sig om en ögonblicksbild som också är starkt beroende 
av mätkvaliteten. Resultaten vid mätningarna och erfarenheterna från den verkliga följ-
samheten till BHK skiljer sig på flera enheter och det finns stora förbättringsmöjligheter. 
Generellt är följsamheten till klädreglerna hög, men mer varierande när det gäller basala 
hygienrutiner.

BHK mäts och resultaten analyseras månadsvis eller kvartalsvis på regionens kliniker och 
Hälsocentraler. Varje enhet kan löpande följa sina, förvaltningens och regionövergripande 
resultat via en digital portal. Patientsäkerhetssamordnare och hygiensjuksköterskor har 
regelbundna träffar med hygienobservatörer för analys av resultaten och vilka förbättringar 
som kan vidtas. Följsamheten är en stående punkt på patientsäkerhetsronderna. Det region- 
övergripande resultatet kommuniceras också externt en gång per år.

Klinikledningens engagemang är den viktigaste faktorn för goda resultat och det finns flera 
exempel på detta. Länssjukhuset i Kalmar har under 2018 haft fyra mätningar. Samtidigt 
sker här också mätning av antalet urinkatetrar och perifera venkatetrar på respektive enhet 
samt en uppföljning av hur dokumentation om detta skett i journalen. Större krav har införts 
när det gäller korrekt mätmetod och handlingsplan för förbättring. Mätning av registre-
ringskvaliteten i journaltabell avseende in- och utfarter sker samtidigt. Övriga sjukhus har 
månatliga mätningar som tidigare. I de lokala resultaten finns en stor spridning både mellan 
olika mättillfällen och mellan olika enheter. 

Riskbedömningar inom nutrition, fallrisk och trycksår
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns mål: Samtliga patienter inlagda på sjukhus ska riskbedömas, med sär-
skild hänsyn till patienter som är 70 år och äldre.

ANDEL RISKBEDÖMNINGAR INOM NUTRITION, FALLRISK OCH TRYCKSÅR 
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Andelen patienter 70 år och äldre, för vilka en riskbedömning har genomförts, ligger kvar 
på liknande nivå som tidigare år. Av de patienter som riskbedömdes hade drygt 70 procent 
en eller flera risker, där risk för fall och undernäring dominerar. Lämpliga förebyggande  
åtgärder sattes in hos 98 procent av patienterna med konstaterad risk.

På länets samtliga slutenvårdsavdelningar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen risk-
bedöms patienter, 70 år och äldre. Det finns en lokalkoordinator på varje berörd enhet i 
Region Kalmar län med ansvar att hålla enheten uppdaterad angående riskbedömningar. 
I primärvården ingår riskbedömning i det hälsosamtal som erbjuds de patienter, 75 år och 
äldre som bedömts som en geriatrisk riskpatient. Geriatrisk riskprofil och hälsosamtal fort-
sätter att införas och ersättning till hälsovalsenheten utgår för hälsosamtal. 

Gemensamma utbildningar tillsammans med länets kommuner sker fortlöpande via Region 
Kalmar läns KTC, den samordnande äldregruppen i länet samt lokalt på sjukhusen. I hälften 
av länets kommuner har omsorgspersonalen fått en halvdagsutbildning i att förebygga  
undernäring. Resterande kommuner får utbildningen våren 2019. Nyanställda får informa-
tion vid introduktionen.

Sedan våren 2016 registreras riskbedömningar gällande trycksår, fall och undernäring i jour-
naltabell - Riskbedömning. Syftet är att underlätta dokumentationen för vårdpersonalen 
och förbereda för automatöverföring till kvalitetsregistret Senior alert. Ingen registrering 
sker i nu-läget i kvalitetsregistret Senior alert.

Riskbedömning av munhälsa enligt Revised Oral Assessment Guide (ROAG) görs av tand-
hygienister på länets särskilda boenden samt erbjuds de personer som är berättigad till 
avgiftsfri munhälsobedömning i ordinärt boende. Under året har folktandvården utbildat 
munhälsoombud i länets kommuner samt inbjudit omsorgspersonalen till munhälsokaféer. 
Munhälsobedömningar inom slutenvården sker endast i liten omfattning. 

Riskbedömning 2018 (2017 inom parentes)

Senior Alert, antal riskbedömningar 6357 (6549)

Senior Alert, varav med risk 4693 (4680)
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ANDEL PATIENTER MED TRYCKSÅR REGION I K ALMAR LÄN/RIKET | %

Nationellt - total andel trycksår

Nationellt - sjukhusförvärvade trycksår

Region Kalmar län - total andel tycksår 

Region Kalmar län - sjukhusförvärvade trycksår

Källa:  Sveriges kommuner och landsting
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Vid nationell jämförelse av trycksår har Region Kalmar län under 2018 lägst trycksårs- 
förekomst i landet. Lokalt sett ligger vi kvar på en stabil låg nivå. Region Kalmar läns mål är 
att det inte ska uppstå några sjukhusförvärvade trycksår alls, en nollvision, och under våren 
såg vi den lägsta förekomsten hittills i Region Kalmar län. Aningen fler män än kvinnor hade 
sjukhusförvärvade trycksår under året.

Trycksår mäts regionövergripande, enligt en punktprevalensmätning, två gånger per år.  
Resultaten analyseras och kommuniceras både på enhets-, sjukhus och regionövergri-
pande nivå. På patientsäkerhetsronder diskuteras trycksårsfrekvens och det förebyggande 
arbetet. En test pågår för att mäta trycksår online, med förhoppningen att det kan imple-
menteras på de tre sjukhusen under 2019.

En länsövergripande arbetsgrupp för förbättringsarbete inom trycksår arbetar kontinu-
erligt med aktuella frågor som exempelvis länsgemensamma rutiner, dokumentation, 
resultatuppföljning och utbildningsinsatser för medarbetare på de tre sjukhusen och för 
kommunerna. Det aktiva förebyggande arbetet innebär exempelvis att hud- och risk- 
bedömning ska genomföras och dokumenteras snarast vid ankomst till sjukhus, att madras-
ser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema. 
Dessutom görs olika insatser efter mätningar, t.ex. uppföljning av funna trycksår, handlings-
plan och förbättringsarbete.

Trycksår 
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns nollvision: Nollvision för undvikbara vårdskador
Region Kalmar läns mål: Inga sjukhusförvärvade trycksår ska förekomma
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Region Kalmar län

Riket

Källa: Vantetider.se

Överbeläggningar och utlokaliseringar
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns mål: Vården ska ges med hög kvalitet och patientsäkerhet

SOMATIK - ANDEL ÖVERBELÄGGNING PER 100 DISPONIBLA VÅRDPLATSER.  

REGION K ALMAR LÄN/RIKET | %
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SOMATIK - ANDEL UTLOK ALISERING PER 100 DISPONIBLA VÅRDPLATSER.  
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Region Kalmar län

Riket

Källa: Vantetider.se

PSYKIATRI - ANDEL ÖVERBELÄGGNING PER 100 DISPONIBLA VÅRDPLATSER

REGION K ALMAR LÄN | %
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PSYKIATRI - ANDEL UTLOK ALISERING PER 100 DISPONIBLA VÅRDPLATSER
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Vård på rätt enhet är av stor betydelse för kompetensen i patientvården och det är väl 
känt att utlokalisering liksom överbeläggning medför patientsäkerhetsrisker. Förekom-
sten av såväl överbeläggning som utlokalisering är förhållandevis låg på vårdavdelningar.  
En ökning ses dock under sommarens semesterperiod och under influensasäsongen. 

Orsaken till överbeläggningar är multifaktoriell och nivån har varierat under åren, om än 
hela tiden lägre än riksgenomsnittet. Det förändringsarbete som startades hösten 2016, 
med målet att minska antalet vårdplatser på länets samtliga sjukhus, har lett till en ökad 
beläggningsgrad. Trots detta är överbeläggningsgraden lägre än riksgenomsnittet och 
antal utlokaliserade patienter är fortsatt låg. Den samlade bedömningen är att patientsä-
kerheten inte varit komprometterad, men att belastningen på personalen periodvis varit 
mycket hög.

Dagliga samverkansmöten mellan vårdavdelningarna äger rum på alla tre sjukhusen och 
inom psykiatrin, vilket underlättar ansträngningarna att minimera dessa risker. Rutiner för 
samverkan mellan sjukhusen i situationer av hög belastning finns etablerade.

Patientsäkerhetskultur och arbetsmiljö
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns mål: Sammantagen säkerhetsmedvetenhet ska vara mer än 70 procent 

SAMMANTAGEN SÄKERHETSMEDVETENHET - ANDEL POSITIVA.  

REGION K ALMAR LÄN/RIKETS MEDELVÄRDE | %
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Sammantagen säkerhetsmedvetenhet är en viktig parameter i Region Kalmar läns strävan 
att ha Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård. Parametern ingår i enkäten 
för patientsäkerhet och arbetsmiljö ”Medarbetarskap och säkerhet”. Måttet anges i  
andelen positiva medarbetare, där resultaten har legat över rikets medelvärde. Över lag ses 
goda resultat på regionövergripande nivå, där några av styrkorna är att våra medarbetare 
känner stort ansvar för patientsäkerhetsarbetet, har en hög motivation, högt förtroende 
till närmaste chef, upplever goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete och bra samarbete 
inom enheten. Nästa mätning planeras till hösten 2019.

Säkerhetskultur och arbetsmiljö är grunden till patientsäkerhetsarbete och Länssjukhuset 
har under året påbörjat regelbundna mätningar av HSE (hållbart säkerhetsengagemang) 
och HME (hållbart medarbetarengagemang) för att på ett mer regelbundet sätt följa resul-
tatet, få en ökad dialog och kunna påverka genom olika aktiviteter.

Inom primärvården genomförs även Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF) som 
är ett verktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla sitt patientsäkerhetsarbete. Verk-
tyget kallas också Säkerhetskulturtrappan.

Avvikelser

Regionens rapporteringssystem för  
avvikelser

2018 (2017 inom parentes)

Antal inrapporterade händelser 8026 (7351)

Mest frekventa händelsetyper 1. Vårdprocesser
2. Administrativa processer
3. Stödprocesser
4. Läkemedelsprocesser

Antalet registreringar inom Region Kalmar läns i rapporteringssystemet för avvikelser 
har under 2018 ökat med cirka 670 (cirka 8 procent) jämfört med föregående år. Fördel-
ningen mellan de olika händelsetyperna ser ungefär ut som tidigare år. De mest frekventa  
händelsetyperna som registreras är ”Vårdprocesser” följt av ”Administrativa processer” 
och därefter ”Stödprocesser” (exempelvis transport, fastighetsdrift, tolktjänst, kost) och 
”Läkemedelsprocesser”.

Vid analys av orsaker till händelserna ses att den vanligaste registrerade orsaken rör ”Proce-
durer, rutiner och riktlinjer”. Vid närmare granskning ses att den främsta orsaken är att pro-
cedurer, rutiner och riktlinjer inte efterlevs och/eller är bristfälliga. Därefter följer ”Kommu-
nikation, information” som den näst vanligaste orsaken till händelserna. Här är det vanligast 
att det brustit i muntlig/skriftlig kommunikation/information följt av brister i journalföring. 
Sammantaget följer dessa föregående år. Annan vanlig orsak till händelser rör ”Omgivning 
och Organisation”. Jämfört mot tidigare år ses här en tydlig ökning för grupperna ”Brist i 
samverkan”, ”Hög arbetsbelastning” och ”Bemanningsplanering”. 

Baserat på registrerade orsaker finns därmed förbättringar att göra dels i utformning och 
användning av procedurer, rutiner och riktlinjer i verksamheterna men även i bemanning, 
arbetsbelastning och samverkan i organisationen.
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Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter till verksamheten

Klagomål och synpunkter till  
verksamheten

2018 (2017 inom parentes)

Antal inkomna ärenden 244 (22)

Mest frekventa ärendetyper 1. Vård och behandling
2. Kommunikation och bemötande
3. Patientjournal och sekretess

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
På Länssjukhuset har sammanlagt 88 ärenden, som rör klagomål och synpunkter från pati- 
enter och närstående, inkommit. Som tidigare beskrivits infördes en ny rutin för hantering 
av klagomål och synpunkter under 2018 som ännu inte fullt ut används inom verksamheten. 
Detta antagande baseras på den diskrepans som råder mellan antalet klagomål inkomna 
till patientnämnden, antal avvikelser registrerade i LISA Avvikelser under denna rubrik och 
antal klagomål som överlämnats från IVO. Mörkertalet (det vill säga icke registrerade klago-
mål i LISA) är stort. Förnyad information till såväl nya som gamla chefer är planerad för att 
förbättra detta. Det som framgår av registrerade klagomål är att en stor del av klagomålen 
rör bemötande, vilket arbetas med utifrån sjukhusets värdegrund. Men också vård och 
 behandling där brist på information många gånger är orsaken till klagomålet, då förvänt-
ningar på vården inte alltid uppfylls.

Oskarshamns sjukhus svarar för nio registrerade ärenden kring klagomål och synpunkter 
från patienter och närstående. Fem av dessa nio registrerade klagomål handlar om bemö-
tande. Den nya rutinen för klagomål och synpunkter som upprättades 2018 har förmedlats 
via sjukhusets ledningsgrupp, distribuerats till verksamhetschefer via e-post och lagts ut 
på intranätet. Följsamhet liksom effekter av vidtagna åtgärder lyfts och diskuteras med  
respektive klinikledning i samband med patientsäkerhetsronder. Den allmänna uppfatt-
ningen är att det även på Oskarshamns sjukhus finns ett stort mörkertal och möjliga regist-
reringsfel (avvikelser hamnar under fel kategori).

På Västerviks sjukhus har 15 ärenden som rör klagomål och synpunkter inkommit. Den nya 
rutinen har presenterats i olika chefsforum men trots detta används den ännu inte fullt ut i 
verksamheten. Förnyad information kring denna riktlinje kommer att ske under 2019.

Psykiatriförvaltningen
Klagomål till verksamheterna handlar vid en samlad analys om hur väl patienter och närstå-
ende har blivit involverade i en aktuell vårdkontakt. Under 2018 inkom 48 ärenden.

De allvarligaste klagomålen rör de upplevelser av kränkning samt brist på medkännande 
som främst förekommer vid psykiatrisk tvångsvård. Region Kalmar län arbetar sedan några 
år tillbaka med ”eftersamtal” efter tvångsåtgärd som ett led i att ge patienten upprättelse, 
samt få till en planering som gör att ytterligare tvångsåtgärder kan förebyggas.

Enstaka klagomål rör önskningar om ”second opinion”, åtgärd som inte blivit utförd samt 
tvivel på följsamhet till sekretesslagstiftning. Vid förvaltningens patientsäkerhetsronder 
och verksamhetsdialoger återförs de enhetsspecifika klagomålen. En ny rutin är under 
framtagande vad gäller anvisningar om utökad patient och närstående delaktighet.

Patientsäkerhetsarbetet framöver kommer att fokusera mycket på utökad närstående  
medverkan.
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Primärvårdsförvaltningen
Vid analys av de 68 ärenden som har kategoriserats som klagomål rör det en stor variation 
av händelser. Bristande kommunikation eller information och bemötande är de vanligaste 
ärendetyperna. Det är ett fåtal händelser sett till hur många kontakter som totalt finns i  
förvaltningen. En mindre andel av klagomålen rör önskemål om granskning av ett utred-
ningsförlopp som man upplever tagit lång tid. Dessa ärenden uppfattar analysgruppen att 
det är lättare att dra lärdomar ifrån. Även om händelser inte kan definieras som vårdskador 
kan det ändå finnas delar av processer som behöver ses över och eventuellt justeras.

Folktandvården
Inom folktandvården har 16 ärenden som gäller klagomål och synpunkter inkommit. Klago-
mål på grund av kostnader och bemötande är mest frekvent. Folktandvården arbetar aktivt 
under 2019 för att förbättra kostnadsinformationen.

Klagomål och synpunkter till IVO

Klagomål och synpunkter till IVO 2018 (2017 inom parentes)

Antal inkomna ärenden 108 (124)

Mest frekventa ärendetyper 1. Vård och behandling
2. Diagnostisering
3. Bemötande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
När det gäller Länssjukhuset i Kalmar så har det inkommit 22 enskilda klagomål som IVO 
hanterat. Ytterligare 10 klagomål har överlämnats direkt till vårdgivaren. I åtta ärenden har 
beslut kommit, tre med kritik och fem utan kritik. I två fall kritiseras den medicinska hand-
läggningen vilket resulterat i utbildningsinsatser på berörd klinik, i ett fall kritiseras tillsynen 
vilket föranlett information på arbetsplatsträff.

De klagomål och synpunkter som inkommit till IVO och som berör Oskarshamns sjukhus 
har inte något påvisbart samband med varandra. De fem klagomålen som berör sjukhuset 
handlar i huvudsak om behandlingsfel och av patient upplevda fel i vård och behandling.

Västerviks sjukhus har under 2018 fått 12 ärende från IVO. Den vanligaste typen av händelse 
är missnöje med vården och brister i kommunikation.

Psykiatriförvaltningen
Klagomålen är oftast välgrundade och handlar i stor utsträckning om vårdskador och  
bemötandefrågor. För att ta ytterligare steg framåt i att möta dessa klagomål kommer  
bemötandet vid inträffade händelser att arbetas vidare med.

Under 2018 har IVO gjort en nationell översyn vad gäller tvångsåtgärder och efterlevnad 
till lag och föreskrifter. Besök har gjorts på länets tre slutenvårdsenheter där tvångsvård 
bedrivs, varav en fick kritik på en punkt.

Primärvårdsförvaltningen
Oftast är dessa ärenden klagomål på vårdförlopp där det senare visat sig handla om allvar-
ligare diagnoser men där det vid granskning sällan går att påvisa att handläggningen har  
varit bristfällig. Händelser rör ofta initialt ospecifika besvär där det tar viss tid att komma 
fram i den diagnostiska processen och där det inte har varit möjligt att på förhand misstänka 
en framtida utveckling av sjukdom. Många kontaktorsaker inom allmänmedicin/primärvård 
är av allmän och inte sällan diffus karaktär. Av de klagomål som inkommit genom IVO riktas 
de i övrigt mot bemötande samt att det uppfattas brister i journaldokumentationen.
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Folktandvården
Inom Folktandvården har ett klagomål inkommit. Detta avvisades av IVO då det skulle  
behandlas av verksamheten, enligt gällande klagomålsrutiner.

Klagomål och synpunkter till Patientnämnden

Klagomål och synpunkter till Patientnämnden 2018 (2017 inom parentes)

Antal inkomna ärenden 708 (693)

Mest frekventa ärendetypertyper 1. Behandling
2. Undersökning/utredning
3. Bemötande

Under 2018 registrerades 708 ärenden hos patientnämnden. Det är 58 procent kvinnor som 
lämnat synpunkter och 42 procent män. Under 2018 bröts trenden med fler ärenden som 
rör kommunikation och bemötande. Även frågor kring vårdansvar som fast vårdkontakt och 
vårdplanering har minskat under året. Det är något fler ärenden under huvudrubriken vård 
och behandling men synpunkter på undersökning/utredning, som ingår under rubriken, har 
ökat markant. Synpunkter på patientjournal och sekretess har ökat något.

En viktig del i patientnämndens uppdrag är att patienten ska få svar på sina frågor kring 
det som hänt men inte sällan leder klagomålet till en större åtgärd, och blir till utveckling för 
vårdens patientsäkerhetsarbete. Den vanligaste åtgärden är att synpunkterna lyfts vidare 
till berörd personalgrupp eller medarbetare. Många av ärendena har rapporterats som en 
avvikelse i Region Kalmar läns rapporteringssystem för avvikelser samt lyfts på arbetsplats-
träffar. Under 2018 har det gjorts flera internutredningar och lex Maria-anmälningar efter att 
synpunkter inkommit via patientnämnden. En annan åtgärd är rutinöversikter, det har gjorts 
gällande exempelvis provtagning, licensförskrivning av läkemedel, kallelser och patient-
information. I det enskilda ärendet är det vanligt att patienten får ny tid för bedömning och 
undersökning samt att remiss eller intyg skickas vidare. Flera patienter har fått sin journal 
rättad eller justerad då de inkommit med synpunkter på felaktig journalföring.

Nämnden uppmärksammade ett ökat antal ärenden gällande intyg och patientjournal  
vilket har resulterat i två rapporter som presenterats för sjukvårdsledningen. I rapporten om 
intyg vittnar patienter och närstående om problem med framförallt sjukintyg och de konse-
kvenser det har medfört för den enskilde. Övervägande synpunkter har rört primärvården 
och den psykiatriska vården. Orsaken till patientens behov av intyg har varierat stort men 
patientnämnden kan se att psykisk ohälsa och smärttillstånd är framträdande. Patienter och 
närstående har upplevt olika problem vid utfärdande av intyg och efter analys framkommer 
det att kommunikationsproblem på olika sätt är en röd tråd genom synpunkterna. Patienter 
vittnar i sina berättelser om att de inte blir lyssnade till, inte blir trodda och därmed inte kan 
påverka sin situation. Resultatet har redovisats för Försäkringsmedicinska kommittén som 
kommer använda rapporten i kommande utbildningsinsatser för vårdpersonal. I rapporten 
om patientjournalen redovisas patienternas synpunkter på felaktig journalföring. Det kan 
gälla rena felaktigheter i journaltext, irrelevant dokumentation, kränkande journaltext och 
patienter har även anmält misstankar om dataintrång. En orsak som framkommit efter  
analys av inkomna ärenden är att det brister i kommunikation och bemötande mellan 
patient och vårdpersonal vilket möjliggjort fel i journalföringen. Rapporten har lett till att 
regionens rutin för rättelse i journal ska ses över och förbättras.
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Händelser och vårdskador

Rapporterade händelser och  
vårdskador

2018 (2017 inom parentes)

Lex Maria-anmälningar 64 (62)

Löf-ärenden 310 (302)

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar som en del av 
patientsäkerhetsarbetet. Detta sker dels genom pressmeddelanden riktat till allmänhet 
och media men också genom att publicera en sammanställning inklusive orsaksanalys på 
regionens intranät. Genom att mer öppet diskutera misstag i sjukvården strävar regionen 
efter att hitta systemförändringar som kan förhindra att misstag upprepas. IVO:s beslut 
återkopplas via chefläkarna till berörda vårdenheter/vårdgivare som i sin tur återkopplar till 
drabbade patienter/anhöriga.

Antalet lex Maria-anmälningar och Löf-ärenden ligger på ungefär samma nivå 2018 jämfört 
med föregående år.

Under året har fler sjukhusgemensamma händelseanalyser gjorts jämfört med tidigare år. 
Upplevelsen är att dessa gemensamma händelseanalyser leder till en djupare insikt och ett 
större lärande i organisation och förbättrar förutsättningarna för samarbete. Som exempel 
på lärdomar som dragits är förbättrade rutiner för skötsel av epiduralkatetrar, remissrutiner 
och röntgensvarshantering. Vidare har flera utbildningsinsatser genomförts på grund av 
identifierade kunskapsbrister.

Inom psykiatriförvaltningen mäts både rapporterade och åtgärdade avvikelser. Dessa 
mätningar ingår i förvaltningens kvalitet och patientsäkerhetsplan. Sammanställning och 
 analys av dessa sker på respektive basenhet. 2017 kom en ny författning kring lex Maria-
anmälningar där suicid i anslutning till vård inte längre ska anmälas rutinmässigt, utan  
enbart om vårdskada har identifierats. Till följd av detta har psykiatriförvaltningen en ny 
rutin som innebär att även fortsättningsvis göra internutredningar på samtliga suicid som 
sker i anslutning till given vård för att sedan diskutera vårdskadebegreppet i kvalitets- och 
patientsäkerhetsgruppen alternativt regionens chefläkargrupp. Lex Maria-anmälningar och 
även internutredningar/händelseanalyser har för 2018 legat på i stort sett samma nivåer 
som för 2017. Ett omfattande arbete pågår lokalt men också regionalt och nationellt, där 
förvaltningen är delaktiga, för att minska antalet suicid.

I primärvården låg antalet lex Maria-anmälningen på samma nivå som föregående år. Det 
bör dock påpekas att det finns en skillnad jämfört med tidigare år, då dessa siffror inte  
längre inkluderar lex Maria-anmälningar som rör självmord. Anmälningsskyldighet vid 
självmord har ändrats så att endast de självmord som bedöms som allvarlig vårdskada ska 
anmälas, mot att tidigare alla självmord där det förekommit någon vårdkontakt inom fyra 
veckor skulle anmälas. Under år 2018, liksom under 2017, har inga händelser som rör själv-
mord anmälts enligt lex Maria. Det kan noteras att något fler händelser (3) rör läkemedels-
relaterade allvarliga vårdskador än tidigare år (0-1/år). Dessa har involverat felaktig förskriv-
ning av narkotikaklassade läkemedel samt bristande rutin och risksituation vid användande 
av dosexpedierade läkemedel.

Inom Folktandvården pågår varje år ett kvalitetsutvecklingsprojekt där samtliga kliniker 
deltar. Ofta handlar dessa om att granska journaler utifrån olika frågeställningar. Genom 
detta har det bland annat identifierats behov av utbildning i journalskrivning, vilken genom-
fördes under 2018. Folktandvårdens inriktning är att riskgruppera samtliga patienter för att 
identifiera de patienter som löper risk att utveckla sjukdom. Utifrån riskgruppering ska sedan 
ett vårdprogram följas. Under 2018 granskade alla klinker hur väl de riskgrupperar och följer 
vårdprogrammet. Resultatet visar att följsamheten bör utvecklas ytterligare. 
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Riskanalys

Region Kalmar län arbetar ständigt för att göra vården så säker som möjligt. Våra patienter 
ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för att skydda dem mot skador som orsakas av oss. 
”Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet” föreskriver 
Hälso- och sjukvårdslagen. Men trots att vårdpersonalen är noggrann och medveten om  
riskerna går det aldrig att helt förhindra fel och misstag. Därför är det viktigt att vi har  
kunskap om risker och system som gör att vi kan lära oss av våra misstag och stötta  
varandra. Syftet med att identifiera de risker som finns i verksamheten är att förebygga 
vårdskador. Det kräver att man har ett riskmedvetet förhållningssätt och vet vad som pågår 
i verksamheten. Riskerna ser olika ut i olika typer av verksamheter och vissa verksamheter 
är mer riskfyllda än andra. I arbetet med att identifiera risker är olika personalkategorier, 
patienter och närstående en viktig resurs, för att bidra med olika infallsvinklar, erfarenheter 
och kompetenser.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen sker riskanalyser fortlöpande i sammanhang som 
berör dagliga frågor, exempelvis bemanning, beläggning eller val av behandlingsalternativ 
till individuella patienter. Där utöver sker riskanalyser vid förändringar i verksamheten såsom 
vid organisatoriska förändringar, förändrade vårdmetoder eller förändrad vårdprocess. Ett 
exempel på en årligen återkommande riskanalys är sjukhusets sommarplanering avseende 
öppna vårdplatser. Uppföljning av genomförd riskanalys har lett till införandet av så kallad 
vårdplatskollegium, där sjukhusens gemensamma behov av vårdplatser fastställs.

Gröna korset har ökat personalens medvetenhet kring patientsäkerhetsrisker, vilket leder 
till ett säkrare arbetssätt genom att skapa ett öppnare samtalsklimat. De enheter som 
arbetar med Gröna korset får en daglig statistik över risker och eventuella vårdskador på ett 
lätt och visuellt sätt och kan följas över tid. 

På Oskarshamns sjukhus värderas risker i samband med daglig styrning på avdelnings-
nivå och sjukhusnivå (bemanning, beläggning, störningar som berör flera verksamheter),  
riskanalyser och arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar genomförs av respektive verksamhet 
inför semesterperioder och verksamhetsförändringar för att därefter värderas på en sjuk-
husövergripande nivå.

Inom primärvårdsförvaltningen har riskanalys bland annat genomförts vid införandet av en 
ny organisation inom verksamhetsområdet psykisk hälsa, vid arbete med lag om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, vid arbete om förändringar i jouruppdrag. 
Inför införandet av en ny organisation kring psykisk hälsa har bland annat dokumentations-
systemet påpekats som en risk och en lärdom i sammanhanget är att systemförändringar 
behöver få ta tid och verksamheten behöver få möjlighet att anpassa sig. Noggranna  
riskanalyser behöver genomföras inför framtiden, innan vård- och behandlingsmetoder 
flyttas från en verksamhet till en annan, exempelvis inom organisationsförändringar som 
följer av konceptet Nära vård. 

Samarbetet kring riskanalyser över flera förvaltningar behöver bli tydligare. Många verk-
samhetsförändringar har anknytning till förändrade processer som rör många enheter.  
Ett gott exempel är de standardiserade vårdförloppen, där arbete har skett med breda 
grupper från länets sjukhus och primärvård. Samma behov ses inom konceptet Nära vård, 
där arbetsuppgifter behöver ses över och anpassas. 

Inom folktandvården sker riskanalys vid införande av nya produkter och vid ändrade  
behandlingsrutiner där ny teknik införs. Ändrade rutiner i patientomhändertagande analy-
seras utifrån såväl risk för patient och medarbetare.
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Region Kalmar läns  
långsiktiga inriktning

Mått
Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Länets invånare ska uppleva 

god livskvalitet på lika villkor

Självskattad hälsa hos invånarna >80% 74% 73%

Invånarna ska vara nöjda, 

uppleva en tillgänglig och jämlik 

verksamhet samt ha förtroende 

för Region Kalmar län 

Invånarnas uppfattning om att de har tillgång till 

hälso- och sjukvård

>90% 87% 89%

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i 

sin helhet

>80% 72% 72%

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguidens råd 

och hjälp om hälsa och vård via telefon, 1177

>80% 60% 62%

Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguidens råd 

och hjälp om hälsa och vård via webben, 1177.se

>80% 68% 65%

Invånarnas uppfattning om att vården ges på lika 

villkor

>80% 58% 64%

Andelen nöjda patienter och 

kunder ska öka

Patienternas helhetsintryck av vården – somatisk 

öppen- och slutenvård

>95% 91% ingen 

mätning

Patienternas helhetsintryck av vården – psykiatrisk 

öppen- och slutenvård

>95% 79% ingen 

mätning

Patienternas helhetsintryck av vården – primärvård >95% 83% 82%

Patienternas upplevelse av delaktighet och invol-

vering i vården – somatisk öppen- och slutenvård

>95% 87% ingen 

mätning

Patienternas upplevelse av delaktighet och invol-

vering i vården – psykiatrisk öppen- och slutenvård

>95% 77% ingen 

mätning

Patienternas upplevelse av delaktighet och invol-

vering i vården – primärvård

>95% 81% 79%

Patienternas upplevelse av tillgänglighet i vården – 

somatisk öppen- och slutenvård

>95% 90% ingen 

mätning

Patienternas upplevelse av tillgänglighet i vården – 

psykiatrisk öppen- och slutenvård

>95% 80% ingen 

mätning

Patienternas upplevelse av tillgänglighet i vården 

–  primärvård

>95% 86% 84%

Patienternas upplevelse av respekt och bemötan-

de i vården – somatisk öppen- och slutenvård

>95% 87% ingen 

mätning

Patienternas upplevelse av respekt och bemötan-

de i vården – psykiatrisk öppen- och slutenvård

>95% 83% ingen 

mätning

Patienternas upplevelse av respekt och 

bemötande i vården – primärvård

>95% 86% 85%

Region Kalmar läns mål: Nöjda invånare med hög livskvalitet

Källa: Region Kalmar län
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Region Kalmar läns  
långsiktiga inriktning

Mått
Långsiktigt 
målvärde

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Region Kalmar län ska arbeta för 

att främja hälsa, förebygga och 

behandla sjukdom

Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7-9) 100% 86% 83%

Andelen invånare i länet som använder tobak 

dagligen

<10% 19% 21%

Andel kariesfria 19-åringar >40% 37% 36%

Antal fallskador äldre <6 000/100 

000 invånare 

>80 år

5460 5260

Antal antibiotikarecept <250 recept 

per 1000 

invånare

289 309

Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom >75% 58% 59%

Överlevnad 28 dagar efter hjärtinfarkt >75% 73% 72%

Region Kalmar län ska erbjuda 

Sveriges säkraste hälso- och 

sjukvård

Andel trycksår – sjukhusförvärvade 0% 2,2% 3,8%

Vårdrelaterade infektioner <5% 7,7% 8,3%

Äldresjukvård - oplanerade återinläggningar inom 

30 dagar

<9% 12,8% 12,9%

Region Kalmar län ska ha god 

tillgänglighet och erbjuda en 

köfri vård

Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras inom 9 

minuter

95% 31% 48%

Kontakt med primärvården samma dag 100% 96% 97%

Tid till läkarbesök inom 5 dagar i primärvården 100% 80% 78%

Förstabesök i den specialiserade hälso- och sjuk-

vården inom 60 dagar

80% 70% 71%

Operation/behandling inom 60 dagar i den  

specialiserade hälso-och sjukvården

80% 71% 74%

Andel patienter med total vistelsetid under 

 4 timmar på akutmottagningar

80% 81% 81%

Förstabesök inom 30 dagar till barn- och  

ungdomspsykiatrin

90% 71% 89%

Fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar 

vid barn- och ungdomspsykiatrin

80% 61% 55%

Andel vuxna som får kallelse till allmäntandvården i 

tid (med maximalt 6 månaders försening)

90% 84% 85%

Region Kalmar läns mål: God hälsa hos invånarna 

Källa: Region Kalmar län
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Övriga resultat och aktiviteter för att öka patientsäkerheten
Kliniska träningscenter (KTC)
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många
Region Kalmar läns mål: Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Under 2018 har KTC fortsatt med en stor utbildningsinsats för instruktörer och medarbetare 
i hälso-och sjukvårdsförvaltningen på bred front inom konceptet ProACT, en patientsäker-
hetsutbildning vars målsättning är att höja kunskapsnivån och medvetandet om vården av 
den akut sjuka patienten oavsett var i vårdkedjan denne befinner sig.

En arbetsgrupp med representanter från psykiatri-, primärvård- och hälso- och sjukvårds-
förvaltning, journalsystemet Cosmic samt patientmedverkan har arbetat för att introducera 
ett mer person/familjecentrerat arbetssätt i regionen.

Nedanstående tabell visar exempel på utbildningar knutna till  
kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet 2018

Utbildningar på KTC inom kvalitet och patientsäkerhet Omfattning

Utbildning inom vårdprevention (trycksår, fall, nutrition, munhälsa) Region/kommun

Utbildning inom riskbedömning Region/kommun

Riktade utbildningsinsatser i hygien Regionövergripande

Basala hygienrutiner och klädregler Regionövergripande

MI – Motiverande samtal Region/kommun

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa Region/kommun

Riskanalys Regionövergripande

Händelseanalys, inklusive Nitha Region/kommun

Färdighetsträning (Provtagning, skötsel av infarter, sår/förband, 

tracheostomi omvårdnad, benlindning mm)
Region/kommun

Hjärt-lungräddning Region/kommun

Simulering skopi/ultraljud Regionövergripande

Team och scenarieträning (ProACT, CEPS, Trauma, SAPP, PROBE ) Regionövergripande

SBAR (verktyg för säker kommunikation) Region/kommun

NEWS (National Early Warning Score)
Regionövergripande 

(HSF)

Introduktionsår för sjuksköterskor Regionövergripande

Introduktionsutbildning för nyanställda Regionövergripande
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Sjukhusmat
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns mål: Sveriges bästa sjukhusmat

Sedan 2013 har Region Kalmar län arbetat med målsättningen att erbjuda sina patienter 
Sveriges bästa sjukhusmat. Resultatet i den Nationella patientenkäten 2014 visar att regionen 
tidigt lyckades uppnå sin målsättning och arbetet har fortsatt med bibehållet engagemang 
och målsättning. Regionen har bibehållit utmärkelsen Sveriges Bästa Sjukhusmat både 2016 
och 2018 i den Nationella patientenkäten. Nio av tio patienter som legat inlagda tycker att 
maten är bra, mycket bra eller utmärkt. 

Andelen ekologiska råvaror 2018 ligger på knappt 45 procent och vi fortsätter mot målet 
på 51 procent 2019. Köken lagar mat från grunden. Kostorganisationen inom Regionservice  
ansvarar för hela måltidskedjan. Efter tillagning i våra kök serveras maten av måltidsvärdar 
på sjukhusens avdelningar och de finns på plats för att hjälpa patienterna under serve-
ringen. Patienterna kan välja bland flera rätter och drycker. Dessert serveras efter lunch och 
även efter middagen för patienter med extra energibehov. Dessutom serveras mellanmål 
för att tillgodose energibehovet över dagen. Alla dessa delar bidrar till en trevlig måltids-
miljö, vilket i sin tur bidrar till att patienterna i större utsträckning äter den mat de behöver, 
vilket ger dem bättre förutsättningar för återhämtning, tillfrisknande och ökat välmående.
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Lokalvård
Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre – kraften hos många 
Region Kalmar läns mål: Behålla den kvalitetssäkrade städningen i regionens lokaler

Region Kalmar län arbetade under året vidare med utvecklingen av effektiv och kvalitets-
säkrad lokalvård. I lokaler med högt patienttryck och hög personaltäthet har städfrekvensen 
utökats och metodvalet anpassats. Enligt den Nationella patientenkäten 2018 upplevde 
90,86 procent av patienterna i Kalmar län att ”det var rent på vårdavdelningen”, vilket 
placerar länet på en 6:e plats i nationell jämförelse. Genomsnitt för landet ligger på 88,02 
procent. Antalet inkomna avvikelser har minskat mot föregående år.

Region Kalmar län genomför planerade månadskontroller och halvårskontroller, oavsett 
om städning utförs i egen regi eller av extern leverantör. Oplanerade, spontana kontroller 
utförs både på regelmässig städning och periodisk städning som fönsterputs och storstäd-
ning. Kundenkät skickas ut en gång per år och verksamheter med låga resultat, eller som 
haft frågor, följs alltid upp med besök av en städcontroller.

Städorganisationen har fått tydligare rollbeskrivningar och ansvarsområden och lyckats 
etablera en fördjupad kundkontakt. Det är uppnått bland annat genom fler möten med 
medarbetare från vården och tydligare gränsdragningslistor. Utbildning har genomförts för 
städpersonal, men även för vårdpersonal som utför viss patientnära städning.

I samband med upphandling av städtjänsten på Länssjukhuset genomfördes genomlysning 
av samtliga lokaler. Förändrad verksamhet i lokalerna justerades i underlag över hur rummen 
används och därmed ska städas.

Region Kalmar län

Riket

Källa: Nationell patientenkät

UPPLEVDE DU ATT DET VAR RENT PÅ VÅRDAVDELNINGEN? 
ANDEL POSITIVA SVAR. REGION KALMAR LÄN/RIKET | %
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Nätverk Omfattning 

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp Region Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan (Region Kalmar län, kommuner) Länsövergripande

Region Kalmar läns chefsdagar Region Kalmar län

Referensgrupp för patientsäkerhet inom kvalitet Region Kalmar län

Utvecklarnätverk för kvalitet och patientsäkerhet Region Kalmar län

Arbetsgrupp för förbättringsarbete inom trycksår Region Kalmar län

Styrgrupp för hälsofrämjande organisation Region Kalmar län

Kontaktpersonsnätverk för förebyggande arbete inom trycksår Sjukhusövergripande

Smittskydd och vårdhygieniska enheten Region Kalmar län

Processgrupp Strama Region Kalmar län

Processgrupp vid astma, KOL Region Kalmar län

Processgrupp cancer, inkl. SVF (31 diagnosområden) Region Kalmar län

Processgrupp diabetes Region Kalmar län

Processgrupp för hjärtsjukdomar Region Kalmar län

Processgrupp kronisk smärta (icke malign) Region Kalmar län

Processgrupp stroke Region Kalmar län

Processgrupp mest sjuka äldre Region Kalmar län

Processledargrupp - standardiserade vårdförlopp Region Kalmar län

Nätverk för kontaktsjuksköterskor inom cancer Region Kalmar län

Nätverk kring samverkan vid utskrivning från slutenvård Region/kommun

Informationsöverföringsgrupp Region Kalmar län

Nätverk för demenssjuksköterskor Region/kommun

Vårdriktlinjer.se - Mest sköra äldre Region Kalmar län

Nätverk nutrition, utbildningar via KTC och äldregruppen Region Kalmar län

Nätverk för Nationell patientenkät Region Kalmar län

Följande tabeller visar exempel på aktiviteter knutna till  
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 2018 

Fortsättning på nästa sida
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Nätverk - (fortsättning från föregående sida) Omfattning 

Intressebank för medborgare-, patient- och närståendemedverkan Region Kalmar län

Arbetsgrupp för länsmodell brukarmedverkan Länsövergripande

Nätverk för barns rättigheter och möjlighet att medverka Region Kalmar län

Nätverk för läkemedelsansvariga sjuksköterskor Region Kalmar län

Regional arbetsgrupp för suicidprevention Länsövergripande

Regional arbetsgrupp Standardiserat Vårdförlopp Suicidprevention 

(SVFSP) inklusive blåljusverksamheter
Region Kalmar län

Förbättringssupporten Region Kalmar län

Samordningsgrupp för LISA Avvikelser Region Kalmar län

Nätverk med Smålandsidrotten Idrott och Folkhälsa Region Kalmar län

Utbildningar Omfattning 

Förbättringsprogram Region Kalmar län

Utbildning i förbättringskunskap (Gröna kortet, Trainee, ST-läkarutb) Region Kalmar län

Utbildning i avvikelsehantering Region/kommun

Gröna Korset Region Kalmar län

Markörbaserad journalgranskning (somatik, psykiatri) Region Kalmar län

Äldres hälsa och hälsosamtal Region Kalmar län

Utvecklande ledarskap/lagutveckling Region Kalmar län

Grundutbildning i tobaksavvänjning Region Kalmar län

Obunden information och utbildning kring läkemedel (primärvård) Region Kalmar län

Deplyftet (internutbildning för Barn- och ungdomspsykiatri) Region Kalmar län

Psykiatrisk omvårdnad (TERMA) Länsövergripande

Suicidprevention (SPiSS) Länsövergripande

Psyk E-bas Länsövergripande

Journalskrivning (folktandvården) Region Kalmar län
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Mål och strategier 
för kommande år

Region Kalmar län ska ha sveriges bästa kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet.

Den 1 januari 2019 bildades Region Kalmar län, där regionförbundet ingår. Region Kalmar 
län har nu ansvar för att leda den regionala utvecklingen och för att följa det särskilda 
ansvaret regionen har kommer mål och mått att utvecklas under planperioden. Länet har 
både utmaningar och möjligheter när det gäller bland annat demografi, integration och 
kompetensförsörjning.

Utmaningar under planperioden
Region Kalmar län har både utmaningar och möjligheter när det gäller bland annat att bidra 
till ökad tillgänglighet, integration, bättre innovationsförmåga och kompetensförsörjning.

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer att innebära en stor ökning 
av åldersgrupperna yngre och äldre. Detta innebär en ökad efterfrågan på hälso- och sjuk-
vård och därmed ett stigande kostnadstryck. Utmaningen ligger i att klara större volymer 
utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras. Ny teknik och 
nya arbetssätt kommer att vara avgörande för att klara välfärden. Befolkningstillväxt liksom 
kompetensförsörjning är ytterligare nyckelfrågor för länet. 

För att kunna erbjuda vård som både bättre motsvarar patienternas behov och samtidigt 
är kostnadseffektiv krävs en vård närmare invånaren tillsammans med nya sätt att bedriva 
verksamheten. Mycket av den vård som idag bedrivs på vårdavdelning kan bedrivas i hem-
met eller i anslutning till särskilt boende. Digital omställning kommer att krävas, det handlar 
om att ta tillvara den potential som ny teknik ger. Med rätt tekniska förutsättningar kan viss 
behandling skötas av patienten själv eller av vårdpersonal i hemmet. Hälso- och sjukvårds-
systemet behöver reformeras till att mer resurser styrs till de delar i systemet som har bäst 
förutsättningar att hantera både närhet till patienter och komplexiteten i sjukdomstillstånd. 
Utvecklingen kommer att innebära en långsiktig omställning till en modern Nära vård i  
Kalmar län. 

Utmaningen ligger också i att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation. Här behövs 
nytänkande kring hur vi bäst använder våra resurser. Medarbetarna i Region Kalmar län ska 
även fortsättningsvis erbjudas ett utvecklande och meningsfullt arbete – varje dag. Strategin 
är fortsatt tydlig: systematisk förbättring av verksamheten, som bygger på allas insats och 
engagemang ska möta framtida utmaningar. Varje dag – kraften hos många har lett till 
mycket goda resultat inom många områden. Våra processer ska ha hög kvalitet och vara 
effektiva ur invånarens perspektiv. Att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser är en fortsatt 
målsättning. 

Kalmar läns tillgångar och styrkor är en plattform för utveckling och profilering. Genom att 
bygga vidare på dessa kan konkurrenskraften stärkas både nationellt och internationellt. 
E-hälsa är ett område där länet har stor potential och Region Kalmar län kommer att ta  
initiativ för att utveckla kluster inom e-hälsoområdet. Tillgång till god infrastruktur både 
inom och utanför länet är en förutsättning för länets attraktivitet och möjlighet att locka 
till sig ny kompetens. Ett underlag för diskussioner med staten om infrastruktursatsningar 
kommer att tas fram under planperioden. 
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Kopplingarna mellan områdena i organisationens nya uppdrag är tydliga och nu gäller det 
att tillsammans få genomförandekraft. Invånarnas hälsa och social och ekonomisk tillväxt i 
länet hänger ihop. Tillväxt och innovation i länet ger förutsättningar för att bedriva en god 
verksamhet. Det finns skillnader mellan länets kommuner vad gäller såväl hälsa, tillväxt och 
socioekonomi som behöver uppmärksammas. Med Region Kalmar län skapas nya möjlighe-
ter att bidra till ett rikt och hälsosamt län där människor, företag och organisationer växer.

Säker hälso- och sjukvård
Region Kalmar län ska erbjuda en god och säker vård och arbeta systematiskt och före-
byggande för en nollvision när det gäller undvikbara vårdskador. Brister i patientsäkerhet 
orsakar skador som innebär ett lidande för patienten, höga kostnader samt bristande för-
troende för hälso- och sjukvården. 

Arbetet ska fortsätta utifrån ett vårdpreventivt arbetssätt inom riskområden som trycksår, 
vårdrelaterade infektioner, säker läkemedelsbehandling och läkemedelshantering. Det 
vårdpreventiva arbetet ska identifiera risker, analysera och följa upp avvikelser samt arbeta 
med förebyggande åtgärder utifrån evidensbaserad kunskap. Ett konkret exempel är mar-
körbaserad journalgranskning som är ett verktyg för att upptäcka undvikbara vårdskador. 
Detta har implementerats inom vuxen- och rättspsykiatrin och resultaten ska nu bidra till 
utveckling av verksamheten. 

Ungefär en tredjedel av alla vårdskador utgörs av vårdrelaterade infektioner. Ett långsiktigt 
och systematiskt förbättringsarbete planeras för att kartlägga och ta fram underlag för rätt 
åtgärder. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler behöver förbättras med en 
målsättning på 100 procent eftersom ökad följsamhet leder till minskning av vårdrelaterade
infektioner. 

Region Kalmar län har lägst förekomst av trycksår i Sverige, men trots det finns förbättrings-
möjligheter. Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in 
förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår uppkomna på sjukhus minska. 
Regionen ska ha fortsatt fokus på långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för att nå 
målet att inga inneliggande patienter ska få trycksår.

Grunden för säker hälso- och sjukvård är systematiskt arbete och goda kunskaper i patient-
säkerhetsfrågor på alla nivåer. Arbetet ska därför inriktas på att stärka patientsäkerhets-
kulturen vilket innebär att vårdens alla nivåer ska engageras i arbetet för att bygga långsik-
tiga strukturer, god arbetsmiljö och säkra processer. För att bibehålla hög patientsäkerhet  
behöver både patient och medarbetare vara delaktiga i arbetet. Region Kalmar län ska fort-
sätta att arbeta för att behålla och förbättra kunskap och kompetens. 

Ökad antibiotikaresistens hos bakterier utgör ett hot mot patientsäkerheten. Region Kalmar 
län arbetar långsiktigt för att bromsa utveckling och spridning av antibiotikaresistenta  
bakterier genom optimering av antibiotikaanvändningen. Inriktningen är att följa resistens-
utvecklingen, verka för följsamhet till behandlingsrekommendationer samt uppföljning och 
återkoppling av förskrivning på förskrivarnivå.

Alkoholfrihet under tiden före och efter operationer minskar påtagligt risken för kompli-
kationer. Arbetssätt som stödjer patienter till alkoholfrihet i samband med operation har  
därför arbetats fram och ett gemensamt införande i hela sydöstra sjukvårdsregionen planeras 
med start under 2019.
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