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 Inledning 

 
 
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och re-
sultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhet-
ens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den 
som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens lednings-
system för patientsäkerhet. 
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Sammanfattning 
 

Rapporten är en sammanfattning över patientsäkerhetsarbetet 2022 kopplat till hälso- och sjukvårdens 

mål i Älmhults kommun. Målen som verksamheten har haft sedan 2016, och är beslutade i Social-

nämnden är; 

 

• Patienter som har minst 5 läkemedel och är 75 år och äldre erbjuds läkemedelsgenomgång 

minst vartannat år 

• Basala hygienrutiner följs 

• Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter är korrekt 

• Dokumentationen är patientsäker och sker korrekt i en gemensam patientjournal 

• Alla registrerade hemsjukvårdspatienter erbjuds en namngiven planerings ansvarig sjukskö-

terska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut 

• Varje patient upplever ett gott bemötande i vården 

• Samtliga avlidna registreras i Svenska Palliativregistret 

• 75 % av brukarna i särskilt boende ska bli riskbedömda och registrerade i kvalitetssystemet 

Senior Alert. 

 

Att arbeta med patientsäkerheten vad gäller läkemedel, vårdhygien, dokumentation, bemötande, kvali-

tetsregister mm är ett ständigt grundläggande arbete.  

2022 har åter präglats av Covid 19. Med det i åtanke så blir ändå resultatet intressant. Att verksamhet-

en har ett fortsatt fokus och arbetar med förbättringar för en ökad patientsäkerhet?  

 

Socialförvaltningen behöver mötesplatser och arenor för att sprida lärdomar och förbättringar mellan 

verksamheterna. Socialförvaltningens ledning behöver hålla i och fråga efter och skapa dessa arenor. 

Om man inte drar lärdom av varandras resultat på ex utredningar, mätningar, förbättringsarbete mm så 

uppstår samma problem om och om igen i någon annan del av verksamheten och så får man heller 

inga förbättringar i patientsäkerhetsarbetet. Detta bör vara ett fokusområde alla år. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER 

VÅRD 
Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet  
vårdskador. 
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella må-
let ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i 
den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 

ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer. Nämnd, 

verksamhets respektive enhetschefer inom Socialförvaltningen har fått informat-

ion om "Agera för säker vård" och det pågående patientsäkerhetsarbetet. 

 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 1-3 kap.   

Varje patient bör känna sig trygg och säker i kontakten med vården och varje medarbetare ska kunna 

utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Kommunens ledningssystem 

ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för personal, patienter och öv-

riga medborgare. Tillsyn ex hygienrond och läkemedelshanteringsgranskning, mätningar ex via senior 

alert och öppna jämförelser, rapporter om vårdskada, missförhållanden och andra avvikelser är strate-

gier för att få mått på hur verksamhetens mål uppnås. Dessa redovisas i patientsäkerhetsberättelsens 

resultatdel. 

 

Målen som vi har haft sedan 2016, och är beslutade i Socialnämnden, täcker in de flesta patientsäker-

hetsområden och är; 

• Patienter som har minst 5 läkemedel och är 75 år och äldre erbjuds läkemedelsgenomgång 

minst vartannat år 

• Basala hygienrutiner följs 

• Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter är korrekt 

• Dokumentationen är patientsäker och sker korrekt i en gemensam patientjournal 

• Alla registrerade hemsjukvårdspatienter erbjuds en namngiven planerings ansvarig sjukskö-

terska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut 

• Varje patient upplever ett gott bemötande i vården 

• Samtliga avlidna registreras i kvalitetssystemet Svenska Palliativregistret 

• 75 % av brukarna i särskilt boende ska bli riskbedömda och registrerade i kvalitetssystemet 

Senior Alert. 

 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659,3 kap. 1 och 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Socialnämnden, ansvarig vårdgivare, ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.  

Förvaltningschef/Verksamhetschef, skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamhet-

en tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främja kostnadseffektivitet. Verk-

samhetschefen ska tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska upprätthålla och utveckla 
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verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) skall enligt hälso- och sjukvårdslagen ha det medicinska 

ansvaret i kommunen. Ansvaret utövas genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redo-

visa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet i fokus. Den medicinska sjuksköterskan ska till-

sammans med verksamhetschefen upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäker-

het.  

Verksamhets/Enhetschef ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som förvaltningschef och medi-

cinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att omvårdnadspersonalen får 

den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och be-

prövad erfarenhet samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 
Övriga samverkans och informationspartners inom patientsäkerhetsområdet; 

Region Kronoberg med smittskydd, vårdhygien, läkemedelsenheten, patientsäkerhetsrådet, doku-

mentationsgrupper mm. 

Övriga kommuner i Kronobergs län i samverkan 

Patientnämnden, Skr, IVO, Socialstyrelsen mm 

 

En god säkerhetskultur  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. Organi-
sationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  
 

Under 2022 har med stöd av SKR;s analysverktyg arbete påbörjats utifrån den 

nationella handlingsplanen för patientsäkerhet Agera för säker vård. En förvalt-

ningsövergripande nulägesanalys har genomförts och prioriteringsområden har 

tagits fram. Nästa steg 2023 blir att utarbeta en lokal handlingsplan. 

 De områden man har hittat som ska/bör prioriteras är;  

• Kunskap om utredning av vårdskador samt sprida lärdom om de åtgärder som hittas i utred-

ningen 

• statistik av vårdskador ska analyseras och användas i förbättringsarbete 

• behöver hitta något riskbedömningsinstrument för brukare inom OF (motsvarande senior alert) 

• säker arbetsmiljö och säker bemanning kopplat emot patientsäkerhet  

• analyser som möjliggör lärande samt spridning av lärdomar och kunskap behöver prioriteras 

• engagerad ledning och tydlig styrning  

• en god säkerhetskultur 

• adekvat kunskap och kompetens 

• patientperspektiv i analys, lärande och utveckling 

• patientmedverkan för ökad riskmedvetenhet och beredskap 

I dagsläget används inget specifikt verktyg för att säkerställa patientsäkerhetskulturen men det hade 

varit lämpligt att tillsammans med medarbetarenkäten infoga HSE (hållbart säkerhetsengagemang) 

frågorna som finns hos SKR och som alla regioner använder. Detta arbete bör drivas 2023 pga att nu-

lägesanalysen visade på att området öka kunskap om inträffade vårdskador och förebygga vårdskador 

samt spridning av händelser i verksamheterna bör prioriteras. Ett annat område för prioritering är att 
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få verksamheten att känna till använda de verktyg, metoder och arbetssätt som finns för ett patientsä-

kert arbete. Båda områdena är beroende av att det finns en god patientsäkerhetskultur i verksamheten.  

 

Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete.  
 

Kunskapsbanken började tas fram med start våren 2022 och används för att säker-

ställa och tillgängliggöra kompetensutveckling via lärande i vården. Här finns avsnitt om lex maria, 

råd vid värmebölja, senior alert, fotvård, omvårdnad som exempel.  

I samband med läkemedelsdelegering säkerställs medarbetarens kompetens också i aktuella arbets-

uppgifter genom personlig utbildning och kunskapstest. Under 2022 har delegeringsmaterialet setts 

över och arbetssättet ska förändras med start i januari 2023 för att göra det ännu mer patientsäkert. 

En kompetensutvecklingsplan finns på övergripandenivå och för varje verksamhetsområde. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Samordnad vårdplanering i samband med utskrivning från sluten vården eller vid flytt från annan 

kommun är en process där vårdskada kan uppstå. Även när patienter skickas in till sjukhuset är det risk 

för vårdskada. Riskerna ligger främst i kommunikationen mellan parterna vad gäller patientens aktu-

ella status, omvårdnadsbehov, läkemedel samt hjälpmedelsbehov, Systemet Link (i cambio cosmic) 

underlättar en del av denna överföring. 

 

Överföring av läkemedelsordinationer utgör stor risk för att vårdskada ska uppstå. Detta för att olika 

system används såsom Pascal (ordinationsverktyg för dosdispensering) och aktuell i Cambio Cosmic 

och att dessa inte synkroniserar helt. Här sker kontinuerligt samverkan och förbättringsarbeten utifrån 

rapporterade avvikelser såväl internt som i samverkan med Regionens slutenvård och primärvården.  

 

 För att påtala bristerna läggs avvikelser i syfte att förbättra system och arbetssätt. Region Kronoberg 

samt alla kommuner har en ”Rutin för avvikelsehantering av avvikelser som rör samverkan mellan 

region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län”. En analysgrupp bestående av professioner ifrån 

kommun och region medverkar i en arbetsgrupp för att flera gånger per år lyfta gemensamma avvikel-

ser, analysera dem och komma med förslag på förbättringar. 

Avvikelser 2022= 12 inkomna ifrån andra vårdgivare 
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Avvikelser 2022 =28st registrerade av Älmhults kommun emot andra vårdgivare 

 
 

Vi har samverkansöverenskommelser mellan kommunerna i Kronobergs län samt Region Kronoberg 

för att underlätta vården för den enskilde. Genom samverkan i vården dvs att få rätt vård av rätt vård-

instans vid rätt tid gör att vi tillsammans arbetar för att förebygga vårdskador. I länken finns alla de 

samverkansavtal kommunerna har med Region Kronoberg. 

Samverkansöverenskommelser och rutiner 

 

Samverkansavtal finns också med kommunens vårdcentraler (Achima Care och Helsa) och kommu-

nen.  Avtalen reglerar samarbetsformer och gemensamma mål för samverkan inom den kommunala 

hälso- och sjukvården. Här regleras b.la läkarmedverkan. 

Hälso- och sjukvård (sharepoint.com) 
 

 

Patienten som medskapare  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 
vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patien-
ten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Verksamheten ska skapa förutsättningar för den enskilde att få insyn och möjlighet att påverka sina 

insatser. Detta sker med stöd av personal och närstående. Patienter och närstående ska bli lyssnade på 

och deras kunskap ska ses som en värdefull resurs för verksamheten i planeringen kring och arbetet 

gentemot den enskilde. 

Vid vårdskada eller risk för vårdskada rapporteras händelsen i avvikelsemodulen, där det även ska 

framgå att berörd patient och/eller anhörig har informerats om händelsen. Det ska det också anges om 

anhöriga informerats om händelsen. Vid händelser med hög risk och/eller allvarlig konsekvens tar 

MAS alltid kontakt med patient/ närstående för att ge dem möjlighet att yttra sig.  

 

Patient/anhöriga ska alltid få svar från verksamheten avseende utfallet av de utredningar som gjorts. 

Det ska framgå vad som hänt, varför händelsen inträffat och vilka åtgärder som vidtagits för att för-

hindra att händelsen ska upprepas.  

https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/vardoverenskommelser/overenskommelser-mellan-regionen-kommunerna/#tab-13713
https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Ledningssystem/Halso--och-sjukvard/Sidor/Kontakt-med-l%c3%a4kare.aspx
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Vidare sker samverkan med patient och närstående exempelvis vid vårdplanering, riskanalys av 

skyddsåtgärder samt vid planering av HSL- insatser. Varje patient/brukare får även i upprättande av 

genomförandeplan möjlighet att beskriva hur denne vill ha sina insatser utförda. 

Genom brukarundersökning får patient/brukare möjlighet att återkoppla sina åsikter och upplevelser 

gällande socialförvaltningens insatser och verksamhet. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Klagomål och synpunkter speglar en händelse, en situation eller ett förhållande i vår verksamhet som 

någon utanför vår verksamhet påtalar för oss. Rutin för hantering av klagomål, synpunkter och avvi-

kelser finns förvaltningsövergripande (När det inte blev som det var tänkt) Ständiga förbättringar (sha-

repoint.com) 

 

Flödet i klagomålshanteringen; 

• Personal som får in ett klagomål eller en synpunkt delger denna till berörd chef samt rapporte-

rar klagomålet/synpunkten i aktuellt system. 

•  Berörd chef utreder och vidtar åtgärder. Beroende på allvarlighetsgrad rapporteras klagomålet 

vidare till MAS och berörda verksamhetschef.  

• Svar lämnas alltid till den person som inkommit med klagomålet eller synpunkten. 

 

Synpunkter och klagomål som kommer till förvaltningens kännedom via anmälan till IVO (inspekt-

ionen för vård och omsorg) eller patientnämnden handläggs av respektive verksamhet och beroende på 

allvarlighetsgrad av MAS. Resultat av de klagomål och synpunkter socialförvaltningen fått in redovis-

sas i denna rapports resultatdel. 

 

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 
för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 
verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra verksamheter, nationella 
och regionala uppgifter. 
 

En del av patientsäkerhetsarbetet har under 2022 handlat om att revidera och implementera rutiner för 

ökat patientsäkerhetsarbete både inom förvaltningen såsom mellan olika samverkansparters samt till-

syn och granskningar inom egen verksamhet. Det har också arbetats med att få fram förslag till förbätt-

ringar så risk för fel och skador minskar.  

Rutiner och vårdprogram publiceras på intranätet; 

https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Lednin

gssystem/Halso--och-sjukvard/Sidor/H%C3%A4lso--och-sjukv%C3%A5rdsrutiner.aspx?web=1 . 

Mail går ut vid särskilt viktiga rutiner till berörda enhetschefer och/eller leg.personal. Implementering 

av rutiner och riktlinjer sker med aktuell grupp och på återkommande möten med verksamhetschefer, 

enhetschefer samt legitimerad personal för vidare implementering.  

Sammanhållen journalföring, dvs att vårddokumentationsöverföringen mellan andra vårdgivare och 

kommunerna, genom aktuell vårdrelation och samtycke från den enskilde kan delas, är ett arbetssätt 

som i stort bidrar till att förbättra patientsäkerheten. Att hitta information här och nu gör att man kan 

ge rätt vård vid rätt tidpunkt. 

Kompetensutvecklingsgrupper finns inom leg. personal i hemsjukvård och rehab, exempel på detta 

kan vara sårvård, diabetes, palliativ vård, hjälp- medelshantering mm. Den personal som ingår i 

https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Ledningssystem/Standiga-forbattringar/Sidor/Rapporteringsskyldighet---avvikelser,-lex-Maria-och-lex-Sarah.aspx
https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Ledningssystem/Standiga-forbattringar/Sidor/Rapporteringsskyldighet---avvikelser,-lex-Maria-och-lex-Sarah.aspx
https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Ledningssystem/Halso--och-sjukvard/Sidor/H%C3%A4lso--och-sjukv%C3%A5rdsrutiner.aspx?web=1
https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Ledningssystem/Halso--och-sjukvard/Sidor/H%C3%A4lso--och-sjukv%C3%A5rdsrutiner.aspx?web=1
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grupperna har förtur på föreläsning, kurser och utbildningar inom ämnesområdet. De ingår också ofta i 

regionala nätverk där de träffar andra kommuner samt regionen i länet och samverkar i olika frågor 

som berör deras bevakningsområde. 

Digital signering av läkemedel startade som ett pilotprojekt i november 2016. 2017 infördes digital 

signering av läkemedel och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom ex träning, sårvård mm i hela 

socialförvaltningen. 

Det har genomförts utbildningar inom området äldre och läkemedel i syfte att nå målen för läkeme-

delsindikatorerna för säker hantering. Dessa har genomförts i samverkan med övriga kommuner och 

Region Kronoberg. Det är läkemedelskommittén i Region Kronoberg som inbjuder till dessa utbild-

ningar. 

 

 

Schema för Egenkontroll 

av patientsäkerheten i 

Älmhults kommun 

Omfattning Källa 2022 

Vårdrelaterade infektioner 

Såsom trycksår 

Kontinuerligt 

samt 1gång 

per år 

Senior alert samt avvikelsesystemet 

Basala hygienrutiner och 

klädregler 

Minst 1gång 

per år 

PPM-BHKmätning vecka 40-41 gjord 2022 

Hygienrond/Vårdhygienisk 

egenkontroll 

1 gånger per 

år el vartan-

nat år 

Vårdhygieniska egenkontrollen samt dess handlingsplaner 

har använts 2022 i uppföljningssyfte. 

Nattfastamätning 1 gång per år Genomförd våren 2022 

Avvikelser Kontinuerligt Avvikelsehanteringssystemet 

Palliativ vård Kontinuerligt Svenska Palliativregistret 

Klagomål och synpunkter Kontinuerligt Avvikelsehanteringssystemet 

Extern kontroll av läkeme-

delshantering (apotekare) 

1 gång per år Genomförd hösten 2022 

Patientsäkerhetsrisker via 

kvalitetsregister 

Kontinuerligt 

samt 1gång 

per år 

Senior alert, BPSD 

Läkemedelsgenomgångar i 

teammodell 

1gång per år Årsprotokoll 

Vårdtyngdmätning HSV 2gånger/år Enkät till legitimerad personal 

MTU 1gång/år Kontroll av medicintekniskt ansvarig via avtal med Växjö 

kommun 

Dokumentation 1gång/år Journalgranskning HSl-journal 

Informationssäkerhet 1gång/månad Loggkontroll aktuella journalsystem 

 
 
 
Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och utveckling, till ex-
empel en förbättringsmodell, är en viktig grund för ett framgångsrikt patientsä-
kerhetsarbete.  
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Om det kan förutses att något kan inträffa som kan skada en patient, så finns det en risk (möjligheten 

att en negativ händelse inträffar). Om orsaken till risken identifieras och bedöms (riskanalys) kan åt-

gärder sättas in i förebyggande syfte. 

 

Riskanalys görs inför förändringar i verksamheten eller vid införande av nya behandlingsme-

toder/arbetssätt som kan komma att påverka patientsäkerheten. Exempel kan vara nya tekniska be-

handlingsmetoder.  

 

Inom socialförvaltningen i Älmhults kommun räknas samtliga granskningar och tillsyner, såsom ex-

empelvis extern läkemedelshanteringsgranskning, nattfastamätning, hygienrond m fl, som riskanalyser 

och handlingsplaner uppförs efter de resultat som granskningarna visar. Vidtagna åtgärder och efter-

levnad till upprättade handlingsplaner följs upp vid förvaltningens verksamhetsuppföljningar. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap 2 § sista stycket, PSL 2010:659 3kap.3§ 

Utredningar av avvikelser som kunnat medföra en vårdskada  har utretts 2022 efter anmälan till MAS 

enligt rutin Ständiga förbättringar (sharepoint.com). Det har berört läkemedelshantering, dokumentation 

samt bedömningar och kontakt med läkare vid försämrat allmäntillstånd. Ingen avvikelse har ansetts så 

allvarlig att den skickats till IVO som en Lex Maria. Presentation av händelser har gjorts i verksamheten 

via enhetschefers ledningsgrupper för lärdom till att det inte ska hända igen. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Älmhults kommun har en egen organisation för utgivning av SITHS-kort. SITHS står för Säker IT i 

Hälso- och Sjukvården och innebär att inloggning mot olika verksamhetssystem som behandlar per-

sonuppgifter blir säkrare. I nuläget finns kort utgivna till all legitimerad personal, chefer samt all om-

vårdnadspersonal inom socialförvaltningen. 

 

Rutin finns att månadsvis logga medarbetare vad gäller läsning i aktuella journalsystemet Cambio 

Cosmic. Dessa kontrolleras av enhetschef och rapporteras till Verksamhetschef.  

 

Samtycke till att läsa patients journal vid sammanhållen journalföring med andra vårdgivare frågas 

efter av inskrivna hemsjukvårdspatienter 1g/år. Detta kontrolleras vid loggning varje månad samt vid 

granskning av hälso- och sjukvårdens journalföring. 

 

Granskning av hälso- och sjukvårdens journalföring är gjord 2022. Resultatet har analyserats och dis-

kuterats med Medicinskt ansvarig sjuksköterska och förslag till åtgärder för förbättringar ska arbetas 

vidare med 2023. 

Informationsklassificering av Cambio Cosmic är gjord. Då identifierades risker och konsekvenser av 

dessa beskrevs. Riskanalys och förslag till åtgärder beslutades. 

 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

2022 har hela året präglats av Covid 19 pandemin men vi har också haft lugna pandemitider då vi 

kunnat utföra vissa tillsyner samt arbeta med resultat. Med det i åtanke så blir ändå resultatet intres-

https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/information/Forvaltningar/Socialforvaltningen/Ledningssystem/Standiga-forbattringar/Sidor/Rapporteringsskyldighet---avvikelser,-lex-Maria-och-lex-Sarah.aspx
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sant. Har vi rutiner och arbetssätt som följs ute i verksamheten trots pandemi?  

Måluppfyllelse 

 

Mål 1 

1.Patienter som har minst 
5 läkemedel och är 75 år 

och äldre erbjuds läkeme-

delsgenomgång minst 
vartannat år. 

2-5. Förbättringar av lä-

kemedelshantering. 

 

Strategi/er 

1.Läkemedelsgranskning i 
teammodell 

2.Fortsatt arbete så att 

sjuksköterskor i samband 
med förnyande av läkeme-

del erbjuder hjälp med 

bokning av läkarbesök och 
att detta sker 1g/år. Vi ska 

fortsätta att arbeta med 

arbetssätt för att erbjuda 
enkel läkemedelsgenom-

gång vid inskrivning i 

hemsjukvård 

3.Granskningar av läke-

medelshanteringen med 

apotekare enligt bestäm-
melse 1g/år med förbätt-

ringar som fokus 

4.Webbutbildningen”Jobba 
säkert med läkemedel” är 

tvingande att göra vid 

nyanställning.  
5.Digital signering via 

mobiler av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter fortsät-
ter.  

 

Åtgärd 

1.Läkemedelsgranskning i 
teammodell är gjorda 

2.Rutin finns och diskute-

ras årligen med hemsjuk-

vården. 

3.Extern läkemedels-

granskning är gjord 2022 

4. Finns med i introdukt-

ionsprogrammets check-

lista. 

5. Digital signering av 

läkemedel fortsätter. 

Resultat 

1.124st 

2. Utförd  

3.Utförd 

4. Används 

5. Används 

 

 

Analys 

Läkemedelsgenomgångar 
i teammodell (apotekare, 

sjuksköterska och om-

vårdnadspersonal) har 
genomförts. Granskning-

ar och utbildningar syftar 

till att förbättra läkeme-
delshantering och det 

leder till säkrare metoder 

i det patientnära arbetet. 

Mål 2 

Vårdhygien - basala hygi-

enrutiner kompetens och 

efterföljsamhet. 

 

Strategi/er 

 

Utbildning i basala hygien-

rutiner finns i kunskaps-

banken och ingår i intro-

duktionsprogrammet 

PPM-BHK genomfördes 1 

ggr 2022. 

Vårdhygienisk egenkon-

troll har skett på respek-

tive enhet under hösten 
2022.  

 

Åtgärd 

 

Vårdhygienmätningen 

PPM-BHK genomfördes 

vecka 40- 41 med hjälp av 

hygienombud 

Resultat 

Vårdhygienmätningen 

PPM-BHK har redovi-

sats för chefer och nu 

arbetas det med åtgär-

der där de har varit 

brister. Resultatet i sin 
helhet redovisas längre 

ned i dokumentet, 
Handlingsplaner har 
upprättats i arbetet med 

att vidta åtgärder utefter 

den vårdhygieniska 
egenkontrollen i de fall 

man vid kontrollen 

upptäckte brister. 

Analys 

Uppföljningar och tillsy-

ner ute i verksamheten är 

viktig för att få en dis-

kussion och påminnelse 

om vårdhygien, dess 

föreskrifter och rutiner 

Vårdhygienmätningen 

PPM-BHK bör göras 

minst 1g/år. Den är ett 
resultat på verksamhet-

ens kunskap och efter-

följsamheten av vårdhy-
gien. Så också den vård-

hygieniska egenkontrol-

len som i viss mån ersät-

ter hygienronder. 

Mål 3 

Delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är kor-

rekt 

 

Strategier 

Delegeringsrutiner finns. 

Central delegeringsutbild-

ning är aktuell 

Åtgärd 

Delegeringsrutinerna har 

setts över 2022. 

 

Webbutbildningarna finns 

i ledningssystemet och 

påminns i ledningsgrup-

perna. 

Resultat 

Fungerar bra 

 

Analys 

För att hålla en bra stan-
dard på delegeringsut-

bildning- att alla får lika 

introduktion så utförs 

denna centralt av sjuk-

sköterskor. Förbättringar 

har gjorts i det material 
de använder. Webbut-

bildningar är ett bra 

komplement som ska 
vara obligatoriskt för 

alla. 
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Mål 4 

Dokumentationen är pati-

entsäker och sker korrekt i 
en gemensam patientjour-

nal 

 

 

       

 

 

 

 

Strategier 

Granskning av doku-

mentation i cambio cosmic 
av enhetschef för 

leg.personal med inrikt-

ning att använda den för att 
komma med förbättrings-

förslag  

2019 började omvårdnads-
personalen använda Cam-

bio som journal i hälso- 

och sjukvårdsuppgifter.  

 

Åtgärd 

Granskningen är gjord 

2022 

 

 

 

 

Resultat 

Granskningen är pre-

senterad för verksam-
heten.  De förbättringar 

som behöver arbetas 

med är samtycke, vård-
planer och uppföljning-

ar. 

 

Omvårdnadspersonalen 

får på detta sätt 2 jour-

naler att använda. 

 

Analys 

Viktigt med granskning 

och implementering av 
granskningen för att få 

till förbättringar med 

dokumentationen.  

 

 

För den enskilde är det 
mest rätt att rätt saker 

skrivs i rätt journal- 

lagen är tydlig men det är 
inte enkelt att implemen-

tera vad som skrivs var 
och när. Fortsatt imple-

menterings och utbild-

ningsarbete krävs. 

 

Mål 5 

Alla registrerade hem-

sjukvårdspatienter erbjuds 
en namngiven planerings 

ansvarig sjuksköterska, 

arbetsterapeut och/eller 
sjukgymnast/fysioterapeut. 

 

Strategi 

Granskning av doku-

mentation 

Åtgärd 

 

Resultat 

I granskningen hade 

nästan alla patienter 
detta, se analys varför 

inte. 

Analys 

P g a omorganisation av 

leg.personal  kan det 
ibland bli ett försenat 

arbete att byta namngi-

ven ansvarig i systemet. 
Men i praktiken har alla 

detta som har ständigt 

pågående insats. 

Mål 6 

Varje patient upplever ett gott 

bemötande i vården 

Strategi 

Värdegrunden och etik och 

bemötande är allas ansvar 

Åtgärd 

Följs via klagomål, med-

arbetarenkät samt brukar-

undersökningar 

Resultat 

Detta arbetas med i 

verksamheten via en-
hetschefer och present-

eras i kvalitetsberättel-

sen 

Analys 

Alla klagomål och syn-

punkter samt resultat på 
mätningar ska vi ta till 

oss och använda i för-

bättringsarbete. 

Mål 7-8 

Kvalitetsregister; 

Samtliga avlidna registreras i 

Svenska Palliativregistret 

75 % av brukarna i särskilt 

boende ska bli riskbedömda 

och registrerade i kvalitetssy-

stemet Senior Alert 

 

Strategi 

Arbetet med kvalitetsregis-

ter måste hållas i och följas 

upp i den meningen att 
man ser registren som en 

riskanalys och handlings-
plan för att förbättra och ge 

patientsäkerhet i vården.  

 

 

 

Åtgärd 

Förvaltningen har under 

åren arbetat med riskana-

lyser i nationella kvali-
tetsregister såsom Senior 

Alert, BPSD (register för 
beteendemässiga och 

psykiska symtom vid 

demens) och Palliativ 

registret.  

Resultat 

Se längre ner i doku-

mentet under respektive 

kvalitetsregister 

 

 

 

 

 

 

Analys 

Se längre ner i dokumen-

tet under respektive 

kvalitetsregister 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdhygien inklusive nationell mätning PPM- BHK basala hygienregler 

och arbetskläder 

 

Vecka 40-41 (lokal mätning) gjorde Älmhults kommun denna mätning. Nedan redovisas det övergri-

pande resultatet från årets mätning. Resultatet har presenterats för samtliga enhetschefer och arbetet 

har påbörjats för att åtgärda och ytterligare förbättra följsamhet till vårdhygien, särskilt avseende des-

infektion av händer före vårdarbete samt korrekt användning av handskar och förkläde. Hygienombud 

ska finnas inom alla verksamheter har tydliga uppdragsbeskrivningar och utbildning genom Vårdhy-

gien för att kunna stötta och aktivt arbeta med vårdhygien samt medverka i mätningar på respektive 

enhet. Gör man jämförelser av resultatet nedan 2021-2022 ser man en svag minskning av att desinfek-

tera händerna före som är så viktig. 
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Resultat 2022 

 

Vårdrelaterade infektioner 2022 

Två utbrott av magsjuka har rapporterats. 

Tabell över inrapporterade fall av covid-19   

2020 2021 2022 

80 10 160-170 

Inrapporterade fall av covid-19 hos våra brukare/patienter är ett ca värde. 

Anledningen till en stor ökning 2022 är omikronvarianten som är mycket smittsam mutation 

men som inte ger så svår sjukdom som tidigare. 2021 hade vi få insjuknande, endast ca 10 pa-

tienter och det var då vi startade vår vaccinering, stängde vår covidavdelning och hade alla 

rutiner och restriktioner väl inarbetade. Ser man kurvan nedan som är för hela Älmhults 

kommun och under hela pandemitiden så ser vi att 2022 har mest sjukdomsfall här också. 
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Hygienrond/vårdhygienisk egenkontroll 

Uppföljning av vårdhygienisk egenkontroll har, utifrån checklista framtagen av Svensk Förening för 

Vårdhygien, i samarbete mellan hygienombud och enhetschef, skett på respektive enhet under hösten 

2022. Handlingsplaner har upprättats i arbetet med att vidta åtgärder i de fall man vid kontrollen upp-

täckte brister. 

Läkemedelsgenomgång i teammodell 

Under 2022 genomfördes totalt 124 läkemedelsgenomgång i teammodell tillsammans med vårdcentral 

och farmacikonsult på Apoteket AB. Genomgångar genomfördes både inom särskilt boende som i or-

dinärt boende.  

Vårdtyngdsmätning HSV 
 

Sedan våren 2020 genomförs vårdtyngdsmätning inom HSV 2 ggr/år genom att patientansvariga sjuk-

sköterskor fyller i en enkät. De tendenser resultatet hittills visat är att vårdtyngden ökar avseende ökat 

behov av vård för patienter på särskilt boende samt ökad mängd insatser i ordinärt boende relaterat till 

medicinteknisk utrustning, total parenteral nutrition och centrala infarter. Resultatet kan vara ett tecken 

på att patienterna som vårdas inom kommunal hälso- och sjukvård blir allt sjukare. Det skulle i så fall 

överensstämma med den tendens man förutspår i landet i övrigt och påvisa att arbetet mot omställ-

ningen till en God och Nära Vård är ytterst viktigt att prioritera. 

Nattfastamätning 

Nattfastamätning genomfördes inom såväl särskilt- som ordinärt boende under våren 2022. Resultatet 

visar att i genomsnitt 45% av patienterna/brukarna som deltog i mätningen hade nattfasta över 11 

timmar, vilket är en minskning sedan tidigare år (51% 2021 och 60 % 2019). Resultatet för respektive 

enhet har presenterats för enhetschefer och medarbetare med följande förslag på åtgärder: skapa hand-

lingsplan med individuella åtgärder för varje patient/brukare, erbjud säröbomb och smörgås på kväl-

len, ha med något som kan förtäras vid nattbesök samt byt ut vatten mot näringsrik dryck vid medi-

cingivning på kväll/natt. Vidare åtgärd som planerades var skapande av nutritionsombud och utbild-

ning men pga pågående pandemi fick denna utbildning tyvärr ställas in. Även om en minskning av 

andelen patienter/brukar med lång nattfasta har skett under de senaste åren, krävs fortsatt ständigt ar-

bete för att ytterligare minska antalet. 

Extern kontroll av läkemedelshantering 

I oktober 2022 genomfördes extern kontroll av läkemedelshantering i kommunens samtliga läkeme-

dels-förråd. Kontroll och protokoll skrevs i samverkan med och av farmacikonsult på Apoteket AB. 

Resultatet presenterades för samtliga sjuksköterskor i samband i december 2022. Ständigt bekymmer 

är att få läkarna att ordinera rätt i pascal. Uppföljning av åtgärder kommer att ske under våren 2022. 

Åtgärder som är på gång är att förändra i vårt digitala signeringssystem, att märka upp utgångsdatum 

för salvor och flytande läkemedel samt att städning av läkemedelsskåp i hemmet ska ske regelbundet. 

Alla åtgärder vi gör ska vara så att det blir lätt att göra rätt. 

Kvalitetsregister 

 

Senior alert 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Syftet med registret är att förbättra 

det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och använda föreslagna åtgärder för att förbättra 

vård och omhändertagandet samt öka säkerheten för patienter och personer i hälso- och sjukvård och 
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sociala omsorger. Älmhults kommun använder sig av undernäring, trycksår, fallolyckor samt mun-

hälsa (ROAG). 

De som registreras och har en ökad risk får en åtgärdsplan som ska följas upp. Nedan följer resultat för 

2022 samt 2021 som en jämförelse. 

2022

 

 

2021

 

 

 

Glädjande har följsamheten i att använda Senior alert, sett till antal registreringar av unika personer, 

ökat under 2022 jmf med 2021. Det procentuella antalet utförda åtgärder vid risk ligger dock sämre 

till. Det är alltid viktigt att arbeta med de åtgärder vi tar fram för att förbättra riskerna för den enskilde.  

Vidare visar resultatet ett ökat antal brukare med BMI < 22 samt med risk för fall. Dessa resultat 

måste varje team titta på för sitt område, analysera och arbeta med riskförebyggande åtgärder indivi-

duellt för varje brukare. Det är där det gör nytta. 

 

Palliativregistret 

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte att belysa och visa på om-

råden som kan förbättras vid vård i livets slut.  

Registreringen görs av hemsjukvård eller av slutenvården i de fall dödsfallet sker där. Totalt antal re-

gistreringar kopplade till Älmhults kommun kan således inte till fullo påverkas av hemsjukvård. Re-

sultatet ger ändå en hint om vad som behöver förbättras där målet måste vara att komma upp i mål-

värde för då kan vi veta att vi arbetar med den bästa kvaliteten för den enskildes bästa. 

 

Kvalitetsindikatorerna i jämförelse 2020–2022 i Älmhults kommun 

 2020 2021 2022 Målvärde  
Palliativre-

gistret 

Erbjudit eftersamtal  81% 90% 89% 100 % 

Bedömt munhälsa 51% 42% 25% 100 % 

Avliden utan tryck-
sår 

 

98%  

 

75% 

 

82% 

 

90 % 

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 

 

87%  

 

79% 

 

82% 

 

90 % 

Utfört validerad 
smärtskattning 

 

 42% 

 

46% 

 

71,4 

 

100 % 
 

 

 



 
 

2021  
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Palliativregistrets resultat användas i förbättringsarbetet vid vård i livets slut. Älmhults kommun har 

flera indikatorer som behöver förbättras. Ett tema under 2022 har varit att förbättra arbetet med valide-

rad smärtskattningsinstrument och resultatet visar att genom fokus på resultat och vad det gör för den 

enskilde så leder det till bättre vård. Tyvärr har antal registreringar minskat även under 2022, vilket 

tyder på att ytterligare arbete krävs med att synliggöra mätresultat samt arbeta med kompetenshöjande 

åtgärder gentemot personalen, för att kommunens patienter ska får en säkrare och bättre vård.  

 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

BPSD är ett kvalitetsregister där verksamheten registrerar personbundna uppgifter om problem, dia-

gnos, behandling/åtgärder och resultat vad gäller beteendemässiga och psykiska symtom vid demens-

sjukdom. Behandlingen/åtgärderna kan omfatta bemötande, omvårdnadsstrategier och, i vissa fall, lä-

kemedel. Att arbeta med BPSD bidrar till en ökad förståelse för demenssjukdomens symtom samt an-

passat bemötandet gentemot patienten med syfte att öka livskvaliteten för den enskilde. Antal registre-

ringar har tyvärr minskat markant. 2022 gjordes 5 registreringar att jämföras med 2021 då det 

gjordes 9st. Pågående pandemi och det faktum att rollen som demenssköterska saknats i kommunen 

under ett par år kan vara faktorer som påverkat det minskade antalet registreringar. Under 2021 har 

arbete pågått med att ta fram en strategi för hur Älmhults kommuns demensvård ska se ut framåt och 

under 2022 kommer ett demensteam, med syfte att samordna kommunens demensvård, att starta upp, 

vilket förhoppningsvis kommer medverka till att antalet registreringar ökar och således även möjlig-

heten för den enskilde att få bästa möjliga demensvård.  

 

 

Avvikelser 
Genom att tidigt identifiera riskområden inom vård och omsorg kan fel och brister förebyggas. Att 

följa verksamheter över tid och att regelbundet samla in data och genomföra egenkontroller bidrar till 

et systematiskt sätt att följa upp verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbättringsåt-

gärder. 
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Typ av avvikelse                                      2020 2021 2022 

Fall 1199 918 1092 

Läkemedel 187 227 299 

Annan Avvikelse/ 

SOL LSS 
491 455 

Rapporteras i kvali-
tetsberättelsen 

Vårdkedjan 48 46 41 

Medicinteknik 21 11 37 

 

 

Inrapporterade fall arbetas med på individnivå i Senior alerts risk- och åtgärdsanalys. Rapportering av 

fall sker oavsett om skada uppkommit eller ej. Patienter med falltendens faller ibland ofta, trots åtgär-

der, vilket medför att samma patient kan generera många fallrapporter varje månad. Näst efter fall är 

rapporter avseende läkemedelshantering den mest förekommande avvikelsen i kategorin vårdskada. 

Utebliven dos, feldelad dosett och fel relaterat till registrering i e-signering står för en stor del av lä-

kemedelsavvikelserna. Av antal läkemedelssigneringar under 2022 som registreras i vårt signeringssy-

stem Sign IT (804 779) framgår att 88% av alla överlämningar skedde i rätt tid.  

 

Även övriga avvikelser diskuteras, utreds och åtgärdas genom samverkan mellan verksamheternas 

olika professioner på exempelvis teamträffar och APT, med syfte att förändra och förbättra samt und-

vika att liknande händelser upprepas.  

 

 Under 2022 har ett antal utredningar av högre allvarlighetsgrad skett, varpå spridning av händelseana-

lys, åtgärder och förbättringar till berörda verksamheter skett. Ett exempel är införande av checklista i 

samtliga verksamheter vid en ev. fallskada. Flera andra handlar om rapporteringsbrist och dokumentat-

ionsbrist. Ingen avvikelse var av så pass allvarlig karaktär att den rapporterades in till IVO enl Lex 

Maria men däremot har kontakt tagits med IVO för sakhjälp vid ett flertal gånger.  

 

Klagomål och synpunkter 

Under 2022 har det inkommit 80 klagomål och synpunkter. 2021 registrerades 57.  
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Att få in klagomål och synpunkter är bra för att verksamheten ska kunna förbättras och utvecklas. 

Inom Socialförvaltningen kan vi bli bättre på att sprida och ta lärdom om händelserna i varandras 

verksamheter. Om något går fel i en verksamhet och det rättas till så borde det finnas arena för att 

sprida det vidare så inte samma sak händer någon annanstans i verksamheten. 

 

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Läkemedel, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsgranskning;  

• Fortsatt arbete med att sjuksköterskor i samband med förnyande av läkemedel erbjuder hjälp 

med bokning av läkarbesök 1g/år samt i samverkan med primärvården, fortsatt arbete med att 

finna lösningar som möjliggör att patienten erbjuds enkel läkemedelsgenomgång vid inskriv-

ning i hemsjukvården. 

• Granskning av läkemedelshantering med apotekare enligt bestämmelse 1g/år med förbättring-

ar som fokus. Planen är att detta görs under hösten 2022. 

• I samverkan med primärvården fortsatt arbete med regelbundna läkemedelsgenomgångar med 

läkare och apotekare inom såväl särskilt som ordinärt boende.  

• Fortsatt centrala utbildningar i delegering av medicinhantering var 3; e vecka för nyanställda. 

Likaså fortsatt regelbunden central delegeringsutbildning i diabetes och insulingivning.  

• Arbete med att införa uppdaterat och förbättrat innehåll i de centrala delegeringsutbildningar-

na inom medicinhantering och insulin samt att följa upp om det ledde till förbättringar.  

• Webbutbildningar ska utvecklas och permanentas. Arbetet med e-learning filmer för lärande 

kommer att fortsätta under 2023 via kunskapsbanken. 

• Digital signering via mobiler av hälso- och sjukvårdsuppgifter fortsätter att användas och ut-

vecklas. Nytt arbetssätt för att förenkla signeringen och göra det lätt att göra rätt implemente-

ras under våren 2023  

Vårdhygien; 

• Fortsatta möte och träffar med hygienombud kommer ske under 2023. 

• Uppföljning av och medverkan i nationella vårdhygienmätningar samt vårdhygienisk egen-

kontroll planeras även under 2023. Även hygienrond med regionens hygiensjuksköterska pla-

neras under 2023. 

 

Nutrition; 

• Ny nattfastamätning våren 2023 för att följa upp vidtagna åtgärder och analys om nattfastati-

den förbättrats. Resultatet används i förbättringsarbetet inom respektive enhet. 

• Följa resultat och arbeta med förbättringar/åtgärder för patienten via Senior alert 

 

Avvikelser; 

• Under året belysa och fortsätta arbeta för att få till ytterligare förbättringsarbete i verksamhet-

erna med avvikelser och klagomål/synpunkter som grund. 

 

Dokumentation och välfärdsteknik; 

• Granskning av dokumentation i Cambio cosmic i syfte komma med förbättringsförslag samt 

säkerställa att åtgärder kopplade till utredningar efterlevs. 

• Fortsatt arbete med att belysa och lära av varandra för att förbättra strukturen i dokumentat-

ionen.  

• I samverkan med regionen utveckla mobil dokumentation i Cambio cosmic för hemsjukvård. 

• Genom intern utbildning öka kunskapen om och säkerställa rätt handhavande i befintligt digi-

talt signeringsverktyg, SignIt. 
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Nationella kvalitetsregister; 

Synen på och nyttan av att använda kvalitetsregister måste hållas i och följas upp med syfte att alla ska 

få en förståelse för att registren fungerar som en hjälp i att förbättra och bedriva patientsäkerhet i vård. 

En hållbar organisation runt varje kvalitetsregister är viktig för att få följsamhet i användandet. 

 

• Senior alert: Viktigt med fortsatt och arbete för ökat användandet i syfte att arbeta förebyg-

gande för att minska risker och skapa tryggare miljö  

• Palliativ registret visar att vi har tappat i antal registreringar. Kan vi arbeta med förbättringar 

utefter de brister vi ser via registret så kan vi förhoppningsvis även få större motivation till att 

använda det. Önskvärt är även att få till en bättre samverkan runt rapporteringen till registret 

när någon avlider, så hela teamet involveras.  

• BPSD fortsatt arbete med att registrera och öka användandet av BPSD registret som hjälp för 

åtgärder där patienter med demens har problem med beteendemässiga och/eller psykiska sym-

tom. Demensteamets start hösten 2022 kommer förhoppningsvis visa på en kvalitetsstärkning i 

detta arbete också. 

 

Verksamheten behöver mötesplatser och arenor för att sprida lärdomar och förbättringar mellan verk-

samheter. Socialförvaltningens ledning behöver hålla i och fråga efter samt skapa dessa arenor. Om 

man inte arbetar med resultaten och sprider lärdomar så får vi heller inga förbättringar i patientsäker-

hetsarbetet. Detta kan vara en del i arbetet för att underlätta och möjliggöra spridningen av förbätt-

ringsarbeten som kommer patienter och brukare till godo, ökar patientsäkerheten och förbättrar vår-

den.  
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