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Patientsäkerhetsberättelse 2020
Ärendebeskrivning
Regioner har sedan 1 januari 2011 skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen
(2010:659) att skriva patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år för att
tillhandahålla för den som önskar ta del av den.
Enligt Socialstyrelsen har upprättandet av patientsäkerhetsberättelsen flera syften:
 Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
 Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
 Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, t.ex.
allmänheten,
patienter, andra vårdgivare och patientsäkerhetsorganisationer.
Regionens vision att ingen patient ska drabbas av en undvikbar
skada (vårdskada) står fast. Under året har regionens övergripande handlingsplan
för patientsäkerhet 2018–2020 fortsatt att gälla i avvaktan på att den nationella
handlingsplanen ska implementeras.
2020 har präglats av Covid-19 pandemin där vårdens olika delar har behövt
anpassas. Enheter har behövt ställa om sina verksamheter för att möta det ökade
antalet sjuka patienter. Medarbetare har också behövt ställa om till nya, för dem,
ovana arbetsuppgifter. Där medarbetare ibland även behövt byta arbetsplats.
I början av pandemin låg fokus på tillgång på skyddsutrustning, inrättande av nya
rutiner samt utökat samarbete med länets kommuner.
Brist på omvårdnadspersonal har också varit en utmaning under året vilket bland
annat har resulterat i neddragningar av vårdplatser inom vissa områden.
Sommarsemestrarna blev inom några enheter kortare än vanligt. Uppsägning av ett
arbetstidsavtal orsakade stort missnöje och oro bland personal vilket ledde till att
flera sjuksköterskor inom olika verksamheter sade upp sig.
Vissa läkargrupper fick bemanna dubbla jourlinjer under en stor del av året.
Viktiga åtgärder under året har varit:
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Anpassa verksamheterna efter pandemins
Stort arbete har gjorts för att upprätta säkra rutiner och arbetssätt för Covidvård och undvikande av smittspridning
Framtagande av sjukvårdsövergripande behandlingsriktlinjer
I samverkan med länets kommuner tagit fram rutiner runt Covid-19
Tillskapande av Covid-IVA på före detta OBS-avdelning
Gröna korset - beslut har tagits att alla relevanta vårdenheter ska
tillämpa metoden
Fortsättning av digitalisering av kontaktytor mot patienten
(Vårdguidens e-tjänster)
Arbetet med ”Säkrare läkemedelshantering” pågår genom införande av
utdelningsvy för läkemedel i patientjournal (Cosmic)

Riskområden som identifierats under året:
 Brister i rutiner och i följsamhet till lagar och föreskrifter vad gäller
läkemedelsordination i Cosmic och vid dosdispensering
 Behov av förbättrad systematik vid uppföljning av beslutsstöd inom
regionen och i samverkan med andra vårdgivare
 Behov av förbättrad omvårdnad och vårdprevention
 Rutiner är svåra att hitta i Centuri
 Bristande följsamhet till journaldokumentationsrutiner
 Bristande användarvänlighet i befintliga IT-system
 Tillåtande kultur att göra avsteg från regionövergripande rutiner och
fattade beslut
 Diagnostiska fel
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom regionen kommer att stärkas
med stöd av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet som under 2021
ska omsättas i en lokal handlingsplan. Arbetet med Kunskapsstyrning där
nationella, sjukvårdsregionala och lokala samverkansgrupper kommer att vara ett
viktigt stöd för patientsäkerhetsarbetet framåt inom regionen.
Under året har regionen arbetat med förberedelser för en upphandling av ett
välfungerande avvikelserapporteringssystem. Regionen har även, inom några
enheter, infört en digitaliserad ingång via 1177.se där klagomål från patienter och
närstående kan lämnas.
Fortsatt implementering av personcentrerad vård kommer att bidra till
ökad patientsäkerhet.
Riskminimerande åtgärder ska vidtas inom identifierade områden.
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Regiondirektörens förslag
Patientsäkerhetsberättelse för 2020 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Områdeschef patientsäkerhet

Maria Söderkvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör

