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1 Sammanfattning
RKC (Ryggkirurgiskt centrum) är en ortopedisk verksamhet inom vårdval Ryggkirurgi. Vi
specialiserar oss främst på elektiv ryggkirurgi i hals- och ländrygg. Totalt har vi 52 heltidsanställda.
Vår mottagning tar emot ca 8000 besök per år till både fysioterapeuter och kirurger som i samråd
bedömer patientens vårdbehov. RKC har även en rehabiliteringsenhet med gym för postoperativ
uppföljning och träning. Gymmet är bemannat med fysioterapeuter som har specialiserat sig inom
ryggrehabilitering och smärta. Mottagningen är navet i vår verksamhet där det största patientflödet
passerar igenom. Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) öppnade sin verksamhet i Lill-Janshuset vid
Sophiahemmet i mars 2017 och har sedan dess opererat över 3000 patienter och är nu en av de
största ryggkirurgiska klinikerna i Norden.
RKC strategiska mål är att ”Bedriva vård med hög kvalité- och patientsäkerhet”. Målet är kopplat
till uppdraget där ett systematiskt förbättringsarbete ingår. RKC har sedan starten 2017 utarbetat en
strategi- och handlingsplan för egenkontroller för att minska vårdskador. Samtliga enheter på RKC:
operation, vårdavdelning och mottagning arbetar gemensamt med att utveckla sitt
patientsäkerhetsarbete för att uppnå målen. Under 2019 har vi ökat frekvensen av antalet avvikelser
med 56%. Genom att kontinuerligt arbeta med uppföljning av egenkontroller och
avvikelsehantering har vi nu säkrat våra processer ytterligare.
RKC arbetar med team inom hygien, avvikelsehantering, antibiotika- och infektionsregistrering
samt miljö- och kvalité. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på medarbetarnas kunskap och
förhållningssätt samt ledningens stöd till kvalité och patientsäkerhetsarbetet.
RKC har utökat sin verksamhet under året och har anställt sin åttonde kirurg. Sedan i våras kan vi
erbjuda våra patienter nervrotsblockader i ländryggen. Inom kort kommer vi även att kunna erbjuda
nervrotsblockader i halsryggen. Så gott som alla av våra höga kvalitetsmål uppnåddes under året.

Per Svedmark

Hélène Disinger

VD/Verksamhetschef

Kvalitetskontroller

Ryggkirurgiskt Centrum AB

Läsanvisning
Första delen av rapporten beskriver hur RKC arbetar med sitt kvalité- och patientsäkerhetsarbete. Under rubriken Resultat sammanställs och
analyseras arbetet under föregående år.
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2 STRUKTUR
2.1 Övergripande mål och strategier
Ryggkirurgiskt centrums mål och värdegrund
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.
En viktig utgångspunkt för verksamhetsplaneringen är den verksamhetsidé och mål som har tagits
fram för RKC. Till grund ligger det vårdavtal som har tecknats med Region Stockholm. Vidare är
de grundläggande värderingarna en viktig roll där medarbetare driver utvecklingen. Vårt mål är att
ge en högkvalitativ, patientsäker och effektiv sjukvård genom medarbetarnas kontinuerliga
förbättringsarbete och patienternas delaktighet. För att uppnå målen krävs en hög patientsäkerhet
och att alla involverade medarbetare på de olika enheterna har en god kännedom om vad
patientsäkerhet är och på vilket sätt medarbetaren själv är en del av det arbetet.
Värdegrunden på RKC bygger på våra fyra värdeord "TRON"

Utifrån den långsiktiga målbilden och strategin utarbetar klinikledningen en verksamhetsplan med
specifika mål för det kommande året. Dessa mål samlas i klinikens styrkort. Styrkortet delas upp i
fem olika perspektiv; miljö, kvalité, patientsäkerhet, arbetsmiljö och utbildning. Målen i styrkortet
ska vara mätbara och bidra till att RKC uppfyller kundernas och ägarnas krav. Vidare innehåller
verksamhetsplanen aktiviteter med en definierad tidsplan och ansvarig rapportör. Aktiviteterna
syftar till att enheterna uppnår sina mål samt att kliniken uppnår de övergripande målen.
Uppdrag som har beslutats utifrån de övergripande målen:
•
•
•
•
•

Under 2019 ska RKC arbeta värdegrundsbaserat med förbättringsarbeten genom att jobba
proaktivt istället för reaktivt
Under 2019 ska RKC utveckla sina arbetssätt och vara tydliga med att vi värdesätter
patientens upplevelse av delaktighet.
Under 2019 ska RKC vidta systematiska förebyggande åtgärder i alla berörda verksamheter
i syfte att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador
Under 2019 ska RKC sträva efter att samtliga patienter bedöms och opereras inom
vårdgarantin.
Under 2019 ska RKC arbeta förebyggande för att motverka samt eliminera risker som
innebär miljöpåverkan och se över våra största negativa miljöaspekter.
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Verksamhetspolicy
Syftet med verksamheten är att minska rygglidandet genom att vara en ledande klinik inom
ryggsjukdomar. Vi tillämpar de senaste vetenskapligt beprövade behandlingarna och bedriver
ständiga förbättringsarbeten genom egen forskning och interna utvecklingsarbeten. För att minska
miljöbelastningen samt förbättra miljö och hälsa ska vi på Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) arbeta
med att förebygga resursslöseri, minimera klimatpåverkan och förhindra skadlig påverkan på
människors hälsa. För att nå detta.
arbetar vi Innovativt för att förbättra för patienten
Genom att möjliggöra kontakt via E-Hälsa.
Genom att omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer
Genom att öka patientens delaktighet i vården
arbetar vi med kompetensutveckling hos personalen
Genom att avsätta tid för miljöintroduktion, miljöutbildningar och patientsäkerhetsarbete
Genom att avsätta tid för intern och extern utbildning
arbetar vi aktivt med att skapa en hållbar läkemedelskedja med bibehållen patientnytta och
säkerhet
Genom att minska miljöpåverkan från läkemedel vid användning, beställning och kassation.
Genom att anpassa och följa STRAMAS riktlinjer
arbetar vi aktivt med patientsäkerhetsarbete
Genom att proaktiva riskbedöma processer samt att systematiskt bearbeta och handlägga
avvikelser och utföra risk- och händelseanalyser.
arbetar vi förebyggande med hälso- och sjukvård
Genom att arbeta preventivt med friskvård både för medarbetare och patienter ökar vi både
kvalitén och har en positiv påverkan på miljön.
arbetar vi för att uppnå en ständig förbättring av våra arbetssätt
Genom att köpa utrustning/material som är patientsäker, modern, energisnål och miljövänlig.
Genom att ha en hållbar logistik och materialanvändning.
arbetar vi utifrån våra patienter och övriga intressenters behov och förväntningar
Genom att följa de bindande krav som ställs av och på verksamheten
Genom att följa upp kundnöjdhet och ständigt agera och anpassa organisationen.
arbetar vi utifrån etiska värderingar och värdegrund
Genom att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors värderingar, sexuell
läggning, vanor och tro.
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Systemstöd för kvalitetsuppföljningar, analys och visualisering
Vi har byggt upp ett stabilt miljö- och kvalitetsledningssystem där verksamhetens processer, risker,
mål och mätvärden finns integrerat. För att förenkla vårt systematiska kvalitetsarbete, förtydliga vår
verksamhetsplan, sammanställa våra egenkontroller samt registrera mätvärden och skriva rapporter
använder vi ett webbaserat systemstöd. För att enkelt kunna dra slutsatser är de olika systemen
hjälpmedel för enhetschefer och verksamhetsutvecklare men används också till att visualisera data
för personalen. Under året har vi fokuserat på att förtydliga vårt processarbete och kopplat risker
och åtgärder löpande till dessa.
Vi har systematiskt granskat mottagningsbehov, operationsprogram och väntetider. I Qlick Sense,
"Vården i siffror", och i vårt kvalitetsregister finns nu resultat av 1, 2 och 3 års data att inhämta. På
så vis kan vi löpande utvärdera och förbättra kvaliteten i vården på RKC. Registrets betoning ligger
på jämförelse av resultat över tid och mellan olika kliniker, men det ska också utgöra en bas för
klinisk forskning och utveckling. Kvalitetsregistret ger en specifik möjlighet att bedöma
patientrelaterade resultat och utvärdera hälsovinster kopplade till ryggkirurgi inom hela ryggraden.
Man kan också följa förändringar vad gäller indikationer och implantatanvändning samt utvärdera
nya kirurgiska tekniker.
Det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete på RKC för att öka datakvaliteten och skapa
förutsättningar för att göra tillförlitliga och korrekta analyser samt för att kunna jämföra resultat. En
viktig förutsättning för detta är att ha en strukturerad och enhetlig journalföring. Många
förbättringsarbeten har därför bedrivits under året där journalmallar omarbetats till strukturerade
formulär och vårdplaner. RKC arbetar främst med journalföring inom slutenvården, bl a genom
utveckling av fördefinierade vårdplaner. Målet är en korrekt, enhetlig och patientsäker
journalföring.
Vi är anslutna till Nationella IT-stödet för händelseanalys (NITHA). Det består dels av en operativ
del där analysledare och experter registrerar och utför analyser av händelser inom vården enligt en
systematiserad metod. Det består också av en kunskapsbank där vårdpersonal kan ta del av
avslutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. Två medarbetare inklusive
Kvalitetscontroller har gått utbildning i NITHA.
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2.2 Organisatoriskt ansvar för kvalité-och patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Bild. Vår organisation
Verksamhetschefen/VD har det övergripande ansvaret för verksamheten och
patientsäkerhetsarbetet samt uppföljning av detta. Medicinska avvikelser, riskanalyser och
händelseanalyser hanteras av verksamhetschefen som är ytterst ansvarig för åtgärd av dessa. På
RKC företräder verksamhetschefen vårdgivaren i kontakten med Inspektionen för vård och omsorg
när det gäller patientsäkerhet. För uppföljning av verksamhetens mål ansvarar verksamhetschefen
och för enhetsmålen ansvarar enhetschefen. Hur ofta och när detta skall ske finns dokumenterat i
verksamhetsplanen. Mätning av resultat görs kontinuerligt men minst två gånger per år.
Klinikledningen bestående av verksamhetschef/VD, enhetschefer samt ekonomi- och
Kvalitetscontroller, har i egenskap av vårdgivare det övergripande ansvaret för kvalité och
patientsäkerhet. Klinikens ledning fastställer de övergripande målen samt följer upp och utvärderar
dessa tillsammans med Kvalitetscontroller. Verksamhetschef/VD ger uppdragsbeskrivningar och
funktionsbeskrivningar till enhetschefer och Kvalitetscontroller.
Enhetscheferna ansvarar för patientsäkerheten i sin verksamhet genom en löpande dialog med
medarbetarna för att inspirera och engagera. De är länken mellan medarbetarna och den högsta
ledningen och skapar förutsättningar för en hållbar och säker verksamhet, en god arbetsmiljö samt
en patientsäker vård genom att förebygga och åtgärda problem.
Varje medarbetare har ett patientsäkerhetsansvar i det dagliga arbetet och i det systematiska
kvalitetsarbetet. Medarbetarna driver det kontinuerliga förbättringsarbetet. De har en stor betydelse
för och påverkan på den enskilda patienten. Medarbetarna bidrar till patientsäkerhetsarbetet genom
att delta i framtagandet och vidareutveckling av riktlinjer och rutiner samt genom att följa dem och
anpassa arbetssätt efter situation. De bidrar till ständiga förbättringar samt en hållbar och säker
verksamhet genom att ta del av varandras erfarenheter, delta i risk- och avvikelsehantering samt
följa upp mål och resultat. Samtliga medarbetare har ansvar för att rapportera och åtgärda
avvikelser. Avvikelserapporter skickas till enhetschef eller avvikelseansvarig på respektive enhet.
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De ansvarar för att föra dem vidare till verksamhetschef eller avvikelsegrupp. Vid allvarliga
avvikelser eller klagomål/synpunkter från patienter rapporteras dessa till Kvalitetscontroller.
Kvalitetscontrollern är ansvarig för att genomföra riskanalys och händelseanalys. Klinikledningen
följer månadsvis upp de övergripande målen och måluppfyllelse inom kvalité- och patientsäkerhet
medan avvikelsegruppen fungerar som ett arbetsutskott till klinikledningen. På regelbundna
avvikelsemöten redovisas bl.a. anmälningsärenden, sjukhusövergripande mätningar,
ansvarsgruppernas arbete följs upp, målvärden och resultat tas fram och förbättringsarbeten
initieras.
Kvalité- och patientsäkerhetsorganisationen på RKC
Verksamhetschef, Kvalitetscontroller och enhetschefer ingår i kvalitetsorganisationen på RKC.
Kvalitetscontrollern är underställd verksamhetschefen och ansvarar för det övergripande kvalitéoch patientsäkerhetsarbetet. Kvalitetscontrollern ansvarar för att engagera och inspirera
verksamheten till ett strukturerat arbete och att ta fram mål/handlingsplan och rutiner i samverkan
med ledningen. Kvalitetscontrollern har en rådgivande och stödjande funktion för på RKC och
följer upp mål och rutiner, rapporterar resultat av arbetet till ledningen samt föreslår åtgärder.
Kvalitetscontrollern leder avvikelsearbetet genom att samverka med och stötta de
avvikelseansvariga. Det sker genom att medverka vid introduktion av nyanställda, bevaka och
rapportera relevanta förändringar inom miljö, ta initiativ till internrevision och att informera
ledningen om verksamhetens miljö- och kvalitetsarbete. Kvalitetscontrollern underhåller och
uppdaterar ledningssystemet samt ansvarar för att de revisioner och kontroller som krävs
genomförs. I kvalitetscontrollerns uppdrag ingår också att sammanställa resultat och att redovisa
dessa för verksamheterna samt att uppdatera PM och adekvata rutiner utifrån gällande lagstiftning
och kontrollera efterlevnad av dessa. Administrativa avvikelser hanteras av enhetschefer och
avvikelseansvariga som är ansvarar för åtgärder av dessa.

bild kvalité- och patientsäkerhetsorganisation på RKC
Chefläkare
I samverkan med Sophiahemmets sjukhus finns en chefsläkare. Denne delges information vid
allvarliga tillbud, vårdskador eller Lex Maria-anmälningar.
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2.3 Systematiskt förbättringsarbete
Systematiskt förbättringsarbete
För att minska riskerna behöver alla i vården arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär
att
•
•
•
•
•

planera, leda och kontrollera verksamheten
fortlöpande undersöka och analysera vilka risker som finns
utreda inträffade händelser
utveckla arbetssätten
lära av både goda exempel och misstag och sprida erfarenheterna.

RKC arbetar systematiskt med förbättringar. Här initieras förbättringsarbeten enligt PDSAmodellen för att säkerställa systematisk uppföljning och förbättring av våra arbetssätt. Genom ett
systematiskt förbättringsarbete skapas förutsättningar för en patientsäker och miljövänlig vård
genom hela vårdförloppet från inskrivning till utskrivning. Målet är att ha en tydlig struktur för att
främja ett systematiskt arbetssätt samt att undvika att viktiga förbättringsåtgärder inte blir
definierade och verkställda. Under hösten har vi strukturerat upp vårt kvalitetsarbete. Alla projekt,
förbättringsarbeten och PM som initieras skall följa processen för en stark kvalitetskultur där teamet
skall involveras utifrån kompetens. Inom verksamheten arbetar vi med grundorsaken till eventuella
utmaningar innan vi beslutar om en lösning. RKC ser gärna att samtliga enheter involveras när vi
utvecklar vår verksamhet framöver. Vår målsättning är att verksamheterna ska arbeta utifrån
patientens behov och förväntningar. Samtliga förbättringsarbeten skall även utvärderas och
omvärderas kontinuerligt så att vi får det resultat som vi eftersträvar.

Vi arbetar med processkartor, riskbedömer aktiviteter och kopplar åtgärder till dessa. Även här
initieras förbättringsarbeten enligt PDSA /PDCA där vi säkerställer en systematisk uppföljning och
förbättring av våra arbeten. Inför varje ny förändring inom RKC görs riskanalyser.
Samtliga på RKC uppmuntras till att ge förslag på förbättringar under APT och på
förbättringstavlor. På de tre vårdenheterna registreras och visualiseras förbättringsförslag och
avvikelser med veckovis uppföljning. Patientens behov är utgångspunkt för att kontinuerligt öka
kvaliteten och utföra de aktiviteter som tillför patienten värde.
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Bild. Förbättringstavlan på vårdavdelningen
Regelbundna arbetsplatsmöten (APT) är ett sätt för verksamheten att se över nya rutiner,
arbetsmiljö och delge aktuella avvikelser. Mötena protokollförs och sänds till medarbetarna.
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Uppföljning och utvärdering görs regelbundet och flera olika kontrollinstrument tillämpas. Varje
vecka skickas automatiska rapporter till enhetschefer och ledning för att visualisera flödestider,
vårdtider, besök, operationer och särskilda händelser. Under våren har vi gemensamma
planeringsdagar då vi utvärderar dessa.
För att följa olika kvalitetsparametrar använder vi bl.a. följande system:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplikationsregistrering
Avvikelserapporteringssystem Centuri
Registrering av anmälningar till Socialstyrelsen
Registrering av anmälningar till LÖF
Registrering av anmälningar till Patientnämnden
Registrering av patientnöjdhet
Registrering av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Registrering av följsamhet avseende användning av WHO checklista
Registrering i relevanta nationella kvalitetsregister
Lagefterlevnadskontroll "LEK" via Notisum
Uppföljning av väntetider i CVR (Centrala väntetidsregistret) eller "väntetider i vården"

För att vara verksam vårdgivare på Sophiahemmet ställs det vissa krav för att erhålla en s.k.
ackreditering. En reackreditering görs årligen.
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Antalet anmälningar till Socialstyrelsen, LÖF och Patientnämnden registreras. Dessa ärenden
analyseras individuellt för ställningstagande till förändringar vid behov.
Väntelista för landstingspatienter i kö till mottagning och operation följs upp kontinuerligt genom
rapporter från CVR filer. På så sätt ser vi om vårdgarantin uppfylls.
En prenumeration på laglista via Notisum finns sedan 2018. (LEK
Vi registrerar alla garantiärenden från potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH) som
skickas till oss från avtalshandläggare på Region Stockholm.

.
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2.4 Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3

För att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador måste vården arbeta systematiskt med
kvalité- och patientsäkerhetsfrågor. Det är viktigt att ligga steget före. Det kan handla om att vara
beredd på det oväntade även när allt ser ut att löpa på som planerat. Vi arbetar förebyggande
åtgärder där vi vet att de största riskerna i hälso- och sjukvården förekommer. Vi arbetar med att
tidigt kunna identifiera och hanterar risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat och varför
avvikelser uppstår. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med
hälso- och sjukvården.
Många av de skador som kan uppkommer till följd av kirurgi kan förebyggas med WHO:s
checklista för kirurgi. Checklistan syftar till att förbättra kommunikationen mellan medlemmarna i
ett operationslaget på RKC och utgör ett stöd för minnet så att alla viktiga säkerhetsåtgärder för ett
lyckat utfall av en operation blir genomförda. Patientens vårdtid på sjukhuset är en del i en
vårdkedja där samordnad kommunikation är grundläggande för att ge patienten ett tryggt och säkert
omhändertagande. Kommunikation och informationsöverföring mellan enheterna och emellan
personalen sker därför på ett strukturerat sätt via SBAR, en vedertagen kommunikationsmodell för
att säkerställa god informationsöverföring. SBAR= (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning,
Rekommendation).
För att i tid fånga en försämring i tillståndet hos en patient och adekvat agera på denna försämring
finns National Early Warning Score (NEWS). Det är ett system för att följa en patient över tid
avseende vitala parametrar och risk för försämring.
För att säkerställa utgången använder RKC olika register, egenkontrollsystem och åtgärdsprogram
för tex. vårdrelaterade infektioner, komplikationsregistrering, avvikelser, ärenden från LÖF och
Patientnämnden. Verksamhetens förmåga att tidigt känna igen och åtgärda ett avvikande
postoperativt förlopp spelar roll för uppkomsten av skador. Vi registrerar, följer och analysera
skador i verksamhetens interna egenkontrollsystem och ser över rutiner om skador uppkommer och
vår strävan är att utveckla och förbättra verksamheten med kunskaperna som underlag.
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Teamträning och färdighetsträning är metoder för att öka kompetensen inom RKC. Vi har även
simuleringsträning vid akuta situationer samt granskar vår kompetensförsörjning och bemanning.
Detta för att patientens väg genom sjukhuset skall fungera smidigt, säkert och ge bästa möjliga
medicinska resultat.
Intern samverkan för att lösa sjukhus- och enhetsövergripande problemställningar sker även vid
gemensamma möten som t.ex. klinikråd, läkarmöten, enhetschefsmöten, APT, avvikelsemöten och
alumniträffar för patienter. För extern samverkan deltar vi även aktivt i olika nätverksgrupper t ex
miljö- och hygiennätverk, vårdgivarnätverk, nätverk för journalgranskning och nätverk för
händelseanalys. Vi deltar även i olika patientsäkerhets- och smärtkonferenser samt på nationella och
internationella ryggkongresser.
För att förbättra vårdflöden och underlätta samarbeten sker kontinuerliga föreläsningar på
vårdcentraler och vi erbjuder olika utbildningstillfällen för samarbetspartners.

2.5 Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Patienterna och deras närstående är viktiga för patientsäkerhetsarbetet. De har sitt perspektiv på
vården och tillför betydelsefull information om vårdprocessen. Därför har vi involverat patienter
och närstående till att delta på våra gruppinformationstillfällen och alumnikvällar samt gett dem
möjlighet att utvärdera och förbättra vården via vår kundportal. Varje patient har en unik kunskap
om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Vården blir säkrare om patienterna är
välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sin roll.
Gruppinformationsträffarna syftar till att informera patienten om ingrepp, rehabilitering,
förberedelser samt att avdramatisera mötet med vården.

Vid vårdskador informerar verksamhetschefen den drabbade patienten som erbjuds delaktighet i
utredning och får återkoppling om vidtagna åtgärder. Patienten informeras även om möjligheten att
anmäla klagomål till Patientnämnden och att begära ersättning från LÖF och
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Läkemedelsförsäkringen vid eventuella tillbud.
Patient och närstående erbjuds att skriftligen eller via intervju beskriva sin upplevelse av händelsen
och att medverka vid händelseanalys samt i tillämplig riskanalys. Resultatet av utredningen
återkopplas till patient och närstående.

2.6 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till att
upprätthålla hög patientsäkerhet, genom att rapportera risker för vårdskador samt händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

Avvikelserapportering
Avvikelserapportering är grunden för att systematiskt kunna dra lärdom av sådant som har gått,
eller hade kunnat gå, fel. På RKC är det avvikelsegruppen och avvikelseansvariga som ger stöd till
enhetschefer i det systematiska patientsäkerhetsarbetet genom att analysera och återföra aggregerad
information om avvikelser till ledningsgruppen. Ett generellt förbättringsområde har varit att
kommunicera resultat av dessa analyser till medarbetarna, vilket nu görs kvartalsvis via vår tidning
"Händelsenytt" en rapport där vi analyserat avvikelser, anmälningar, patientåsikter och
förbättringsförslag. Vi tror på transparens som metod för att minska upprepade misstag och före att
öka förtroendet för ett fungerande lätthanterligt avvikelsesystem. Klagomålshantering och
händelseanalyser arbetar vi med både inom och utanför avvikelsegruppen. RKC arbetar för en stark
säkerhetskultur som kännetecknas av
•
•
•

ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om
säkerhet
ett förhållningssätt där man inte skuldbelägger varandra
en organisation där alla lär av inträffade händelser.
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RKC använder det webbaserade systemet Centuri för rapportering av avvikelser och NITHA för
händelseanalys. Riskanalyser sker manuellt med hjälp av mall från SKR.
Nyanställda chefer och medarbetare introduceras i avvikelsehantering på respektive enhet.
Händelseanalys
I samband med allvarliga händelser eller händelser som anmäls enligt Lex Maria gör
verksamhetschefen en bedömning om händelseanalys ska utföras.

2.7 Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
Efter att den nya författningen avseende klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga
trädde i kraft 1 januari 2018 och GDPR 25 maj 2018 har klagomålshanteringen genomgått en
reformering för att patienterna på ett snabbt, säkert och smidigt sätt ska få återkoppling från berörda
verksamheter på inlämnade synpunkter. Klagomålshanteringen på RKC sker via olika säkra
kanaler. Kommunikation sker framförallt via 1177, brev, telefon, kundportal, på våra gruppträffar
och under återbesök. Klagomål och synpunkter från patienter hanteras av Kvalitetskontroller och
ledning som utser ansvariga medarbetare för åtgärd. Övriga patientavvikelser som har inkommit
genom anmälningar till LÖF och PaN handläggs och registreras av Kvalitetscontroller och
kompletteras inom 1 vecka till respektive myndighet. Rapporter angående kundnöjdhet eventuella
klagomål och förslag på förbättringsåtgärder skickas månadsvis till samtliga medarbetare.

Bild. Touch point kundportal
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2.8 Egenkontroll
enligt SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll
av de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.
Patientavvikelser
Avvikelsehantering syftar till att identifiera svagheter och risker och på så sätt kunna vidta åtgärder
för att förhindra att patientsäkerhetsavvikelser uppkommer eller upprepas. Kliniken har ett
elektroniskt avvikelsesystem där alla medarbetare kan rapportera via intranätet. Inkomna
avvikelserapporter, rapporterade risker och förbättringsförslag tas emot av avvikelseansvarig som
gör en första analys. Rapporter som kräver omedelbara åtgärder lämnas direkt till ansvarig chef.
Övriga sammanfattas och diskuteras fortlöpande på avvikelsemöten och arbetsplatsträffar.
Eventuella åtgärder beslutas och tidigare åtgärder följs upp på arbetsplatsträffar, avvikelsemöten,
klinikledningsgrupp och läkarmöten. Rapportering av en avvikande händelse syftar till att stärka
samt förbättra patientsäkerheten och kvalitén i utförd tjänst.
Anmälningsärenden och patientsynpunkter
Patientnämnden (PaN) är en fristående och opartisk instans som man kostnadsfritt kan vända sig till
med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. Inkomna ärenden
bemöts och besvaras. Varje månad skickar Patientnämnden en rapport på antal anmälningar som
inkommit från patienter. De interna avvikelserapporterna kan ibland utvecklas till att bli ärenden
som kräver särskild handläggning av verksamhetschef. Ärenden eller händelser som leder till eller
som kan leda till uppenbar risk för patientskada eller patientdöd ska anmälas av vårdgivaren själv
till IVO, i enlighet med SOSFS 2005:28, och kallas lex Maria-anmälan. Verksamhetschefen äger
beslutet om när en lex Maria-anmälan ska göras och ansvarar för att händelseanalys utförs. Enskilda
personer kan inte göra en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), istället
kan ett enskilt klagomål anmälas.
Samtliga anmälningar från patienter eller anhöriga som lämnats till Patientnämnden (PaN) eller till
Inspektionen för vård och omsorg IVO utreds. Likaså de ärenden som inkommit från Landstingets
Ömsesidiga Försäkring (LÖF).
VRI mätningar och oförutsedda händelser
RKC har en strategi och handlingsplan utarbetad för att minska vårdrelaterade infektioner och
vårdskador. Dessa är framtagna i samverkan med enheterna, antibiotikaansvarig läkare, Stramas 10
punktsprogram, SKR framgångsfaktorer och WHO guidelines. Handlingsplanen följer WHO:s
riktlinjer för ett systematiskt vårdhygieniskt arbete gällande efterlevnad av evidensbaserade
riktlinjer, övervakning av vårdrelaterade infektioner och bakterieekologi, undervisning och
genomgång, tillgång till åtgärdspaket för att minska vårdrelaterade infektioner, följsamhet och
återkoppling av basala hygienregler, hygien/städronder, systematik gällande byggfrågor, rengöring,
desinfektion och sterilisering.
Via PPM, Medrave och Qlick Sense genomförs via journalgranskning kontroll av VRI på RKC.
Analys och sammanställning av dessa ger oss data och frekvens för varje månad.
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BHK (basala hygien och klädregler)
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete. De ska
alltid tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller
inte enligt SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg (gäller från och med 1 januari 2016).
Kliniken utför sedan 2017 PPM mätningar som sammanställs och redovisas på klinikmöten och
patientsäkerhetsmöten. Extra egenkontroller är kompletterande för de BHK mätningar som görs
månadsvis på vårdavdelningen och operationsavdelningen för att säkerställa att riktlinjerna följs.
Klinikens mål är att hålla en mycket hög vårdhygienisk standard. Kvalitetscontroller samt
hygienombud på operations- och vårdavdelningarna har ett tätt samarbete med verksamhetschef och
enhetschef vid bristande följsamhet. Uppföljning med åtgärder dokumenteras i ett webbaserat
system för systematiskt kvalitetsarbete.
WHO Checklista
Som ett led i utvecklingen av säkrare kirurgi har WHO tagit fram en internationell checklista.
Checklistan har visats sig reducera postoperativa komplikationer och dödsfall med mer än en
tredjedel. På RKC används WHO preoperativa checklista rutinmässigt. Avvikelser som
uppmärksammas i samband med genomgång av checklistan åtgärdas direkt om det är möjligt.
Avvikelser som inte kan eller behöver åtgärdas i realtid rapporteras, utreds i klinikens
avvikelsesystem och analyseras på avvikelsemöten.
Hygien och Städkontroller
Städning av vårdlokaler kompletterar andra åtgärder som förebygger vårdrelaterade infektioner och
är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Sjukhus är platser med stor omsättning av personer.
Patienter, personal och besökare står ständigt i direkt kontakt med varandra och med miljön.
Patogener kan överföras direkt mellan individer och via beröring av ytor. Effektiv rengöring är
därför viktig för att förhindra överföring av vårdrelaterade infektioner. Resultatet av all rengöring
bör följas upp regelbundet för att säkerställa att det utförs tillräckligt noggrant.
Under 2019 har RKC genomfört kontinuerliga egenkontroller av städningen tillsammans med
städledare. Vi har kontrollerat städningen dagligen inför operationsstart men även efter den dagliga
slutstädningen. Kontrollerna är visuella samt med mätinstrument som t.ex. ATP mätning. Nya
metoder, rengöringsmedel och material har tagits fram i samarbete med städföretag och
leverantörer. Vi har lagt stor vikt vid att använda miljövänliga alternativ.
Patientnöjdhet i kundportalen
Uppföljning av patientnöjdhet genomförs kontinuerligt. Patienternas upplevelse av vården och
bemötandet är en värdefull och lärorik kunskap. Kvalitetsindikatorer med särskilt fokus är väntetid,
bemötande, helhet, information och om patienten kan tänka sig att rekommendera verksamheten.
Via vår kundportal får vi svar på patientens upplevelse av öppenvårdsverksamheten och
slutenvårdsverksamheten. Patienterna kan även lämna fritextsvar. En månadsrapport går ut till
samtliga anställda.
Riskbedömning av processer
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. Samtliga
processer riskbedöms och riskvärden skapas utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet. I
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riskmatrisen erhålls en överblick och de risker som är kritiska, betydande, medium eller låga. Till
varje risk kopplas en åtgärd med ett slutdatum. I de fall sannolikheten minskar kan riskvärdet
ändras. Hälso- och sjukvården förändras ständigt vilket gör att riskerna också förändras och kan
vara svåra att förutse. Därför är det nödvändigt att ha kunskap om risker och en beredskap för
hantering av dessa.
Nationella kvalitetsregister
I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister med personbundna uppgifter inom specifika
områden i hälso- och sjukvården. De används bland annat för förbättringsarbete, uppföljning och
forskning samt för nationell jämförelse. RKC rapporterar till svenska ryggregistret (Swespine).
Gällande medicinsk kvalitet deltar kliniken sedan år 2017 med uppföljning efter 1, 2, 5 och 10 år.
Vi kan nu ta del av resultaten av tvåårsuppföljningen och på så sätt jämföra resultat med riket i
övrigt.
Övriga mätningar är NEWS (National Early Warning Score) som utförs enligt rutin.
Egenkontroller görs i samråd med Kvalitetscontroller och enhetschefer samt genom uppföljning
tillsammans med ansvarsgrupper. Nedan presenteras frekvens och omfattning av RKC
egenkontroller och systematiska uppföljning.
Egenkontroller som görs i verksamheten enligt tabell
Egenkontroller

Metod/källa

Frekvens

Omfattning

BHK Basala hygienrutiner
och klädregler

Nationell PPM-BHK/

1g/år

Operation, vårdavdelning

Lokala PPM BHK

3g/år

Operation, vårdavdelning

APT mätning, protokoll

2-4g/år

Operation, vårdavdelning

APT mätning, protokoll

1g/år

Mottagning

Visuell kontroll, UV lampa

dagligen

Operation

Nationell PPM VRI

1g/år

Slutenvård

Registrering postoperativa-

4g/år

Slutenvård och dagkirurgi

Avvikelser

Var 6:e v

Alla enheter

Händelseanalyser

Löpande

Alla enheter

Journalgranskning

Specifika

Alla enheter

Kundportal

Löpande

Alla enheter

Patientnämnden, IVO, LÖF

Löpande

Alla enheter

Klagomålshantering via
1177

Löpande

Alla enheter

Pouh

Löpande

Slutenvård och dagkirurgi

Telefonuppföljning
postoperativt

Veckovis

Slutenvård och dagkirurgi

Kundportal

Månadsvis

Alla enheter

Städkontroll Hygien

VRI Vårdrelaterade
infektioner

infektioner från Medrave
Vårdskador, avvikelser,
klagomål och synpunkter

Kundnöjdhet NPS
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Egenkontroller

Metod/källa

Frekvens

Omfattning

Smärta

Telefonuppföljning
postoperativt

Veckovis

Slutenvård och dagkirurgi

Zengio

Löpande

Patienter med Zengio
smärtapplikation

Frisq Care

Löpande

Patienter med Frisq cares
applikation

Kliniska apotekare
genomgång

1g/år

Operation och
vårdavdelning

Avvikelser

Löpande

Alla enheter

Receptförskrivning
journalgranskning

1g/år

Alla enheter

Antibiotikaförbrukning
STRAMA

1g/år

Alla enheter

Kundportal

Månadsvis

Alla enheter

Samtal till växel

Löpande

Mottagning

Swespine ryggregistret

Årligen

Slutenvård och dagkirurgi

Vården i siffror

Årligen

Slutenvård och dagkirurgi

30 dagarsuppföljning (nytt
projekt)

Frisq Care

Månadsvis

Spinalstenospatienter

Remisshantering

Journalgranskning,
väntelista, CVR

Löpande

Mottagning

Signering/vidimering av
journalanteckning och svar

Journalgranskning

Löpande

Enbart behöriga har
tillgång till patientens
journal

Slumpvisa loggkontroller
SALA

var 3:e månad

Alla enheter

Ledningens genomgång
verksamhetsmålen

Matris med mål och
uppföljningsdata

2g/år

Alla enheter

Miljö- och
kvalitesledningssystem

Interna och externa
revisioner

Årligen

Alla enheter

Vårdgaranti

CVR, utbudstjänst

månadsvis

Öppenvård, slutenvård

Läkemedelshantering

Delaktighet, bemötande,
information och
tillgänglighet
Kvalitetsregister
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2.9 Internrevision
Kvalité- och miljöcertifiering (intern och extern revision)
Klinikens ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015 sedan 2018. För att
säkerställa bra och effektiva arbetssätt och processer genomförs årligen intern- och externrevisioner
enligt revisionsplanen. Den interna revisionen syftar till att hitta förbättringsmöjligheter, påvisa
vilka processer som fungerar i praktiken och hur enheten arbetar med att förbättra sina
arbetsmetoder. Resultatet av revisionerna rapporteras till ledningsgruppen och till varje enhet så att
samtliga medarbetare kan ta del av styrkor, svagheter, möjligheter och hot och på så sätt förbättra
verksamheten. Kvalitetscontrollern ansvarar för intern kontroll av lagefterlevnad samt bevakning av
nyheter inom lagområden för hälso- och sjukvård samt miljö. Nyheter och ändringar rapporteras till
verksamhetschef och berörda arbetsgrupper som vidarebefordrar informationen internt för att säkra
patientsäkerheten optimalt.
Årligen utförs en internrevision av vårt miljö- och kvalitetsledningssystem. Vid dessa tillfällen
analyseras styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den interna revisionen ger företagets ledning
samt styrelse en klar bild av hur vardagen inom RKC fungerar, dess viktigaste processer samt
rutiner inkluderat. Under ledningens genomgång granskas vårt ledningssystem och verksamhet.
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2.10 Externrevision
Resultat 2019
Fem av sju revisionsområden gavs betyget ”Best practise”.
Dessa områden var:
•
•
•

•
•

Organisational Context (External / Internal issues /interested parties / boundaries and scope
/ process identification).Conclusion: Best Practice identified
Leadership (Process based approach, risk based thinking, policy, identification of roles and
responsibilities)Conclusion: Best Practice identified
Site Tour (Procedures for emergency preparedness is implemented and awareness is high by
staff. Chemicals and medicines are controlled, and procedures are clear and is followed all
over the organisation, responsibility and authorities are documented and controlled. Waste
management includes medicines and sharp/cutting devises).Conclusion: Site tour shows a
best practice organization with best practice procedures. Best Practice identified
Operational ProcessesConclusion: Best Practice identified
Improvement / Performance evaluation processConclusion: Process / Audit area satisfactory
- Best Practice identified

Två revisionsområden gavs betyget “Satisfactory”, dessa var Planning of processes samt Support
processes.
RKC (Ryggkirurgiskt centrum AB) performs spine surgery for SLL (public health care in Stockholm) and for
insurance companies and they fulfil their commitments. The system is up and running through the
organisation and part of daily work. Leadership is best practice whith everyone involved, MD.PhD, nurses and
assisting nurses. Perform improvement days with all personnel and meetings on each unit. During the period
there are several examples of improvements. RKC:s DMS is on an excellent level for a company in their
beginning of a certification cycle and that has continued under the first one year period. There is a positive
trend of improvement and all personnel is involved. Processes are well controlled and monitored, risks and
opportunities are identified and handled, with a systematic focus on patent security. Management review and
internal audit has been focusing on processes and work for continual improvements. The system is deemed
effective and has a high level of performance, it also conforms to context and processes. RKC is
recommended for continual certification and registration to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.
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3 PROCESS- Åtgärder för att öka patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2
I patientsäkerhetsarbetet ingår att vi fokuserar på förbättringar och ett aktivt riskförebyggande
arbete för att förhindra vårdskador. Den personal, de lokaler och den utrustning som krävs för att en
god vård ska finnas tillgänglig. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare.
Systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna är avgörande
förutsättningar för en god patientsäkerhet. Med en säkrare vård kan skador undvikas, samtidigt som
vårdplatser och andra resurser frigörs. Patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården
är mycket viktig för ett gott vårdresultat. Varje patient ska känna en trygghet och tillit till att vi på
bästa sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan och målet är att patienten hela tiden är
välinformerad.

3.1 Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalys ingår som en del av det systematiska förbättringsarbetet. Syftet med en riskanalys är att
identifiera och värdera risker, identifiera de bakomliggande orsakerna och att föreslå åtgärder som
minskar riskerna eller dess konsekvenser. Även vid mindre förändringar inom verksamheten görs
en riskanalys. Genom vårt avvikelsesystem fångar vi upp risker som kräver rutinförändringar andra
åtgärder för att de inte ska upprepas.
En riskanalys innehåller, förutom uppdraget, följande:
•
•
•
•
•

tidsplan för genomförandet
identifiering av risker i en process
riskvärdering
identifiering av bakomliggande orsaker
åtgärder för att förebygga negativa händelser

Vi har under året arbetat med olika betydande risker och tagit lärdom av dessa. Tidigare
händelseanalyser har föranlett att riskanalyser utförs oftare vid förändringar i verksamheten.
Förändringar i processer leder ofta till att flera delar av verksamheten påverkas. Riskanalyser
utvärderas parallellt med förändringar och åtgärder sker med korta beslutssteg om verksamheten
sänder signaler om att det inte fungerar.
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Riskbedömning av processer
I ett webbaserat verktyg arbetar enheterna med riskbedömning av processer och aktiviteter
proaktivt. Vi arbetar därefter aktivt primärt med betydande eller höga risker. I processerna tas
hänsyn till patientsäkerhet och miljö.
Rätt hanterade kan beskrivna risker och omvärldsfaktorer öppna för möjligheter att:
•
•
•
•

Öka patientsäkerheten genom säkrare rutiner och genom införanden av nya PM
Bygga varumärke och förhindra skada på varumärket och därmed säkerställa attraktionskraft
gentemot kunder och personal i framtiden.
Ställa om verksamheten till nya och framtida krav, på ett ekonomiskt, patientsäkert och
miljömässigt hållbart sätt.
Optimera resursallokering och resursförbrukning

3.2 Utredning av händelser och vårdskador
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
I samband med utredning av allvarligare avvikelser, där en patient har skadats allvarligt eller kunde
ha skadats allvarligt, görs en händelseanalys. I samband med händelser som anmäls enligt lex Maria
gör verksamhetschefen en bedömning om en händelseanalys ska utföras.
Händelseanalyser genomförs vid komplexa händelser; övergångar i vården, kommunikationsbrist
och oklar ansvarsfördelning. Analyserna publiceras i Nitha kunskapsbank och föreslagna åtgärder
följs upp under möten i verksamheterna. Anmälan enligt regeln lex Maria görs till IVO vid
allvarliga eller potentiellt allvarliga händelser som medför en fara för patientsäkerheten.
En händelseanalys omfattar förutom uppdraget följande:
•
•
•
•
•
•

tidplan för genomförandet
faktainsamling om händelsen inklusive intervjuer av berörda personer
beskrivning av händelseförloppet
identifiering och analys av orsaker
analys av hinder och barriärer
förslag till förbättringar
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Vid genomförandet av händelseanalyser upptäcks ibland andra relevanta faktorer som kan medföra
risker i verksamheten. Dessa faktorer dokumenteras och återförs till uppdragsgivaren. Inom
analysgruppen sker en avstämning med uppdragsgivaren om allvarligare avvikelser har rapporterats
och utifrån dessa bedöms risker för vidare åtgärd och utredning. Vi ger patienten eller närstående
möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.
Vi använder Nationellt IT-stöd för händelseanalys via Nitha. Under året har inga händelseanalyser
gjorts i systemet. Kunskapsbanken har även legat till grund för en del förbättringsåtgärder vid
införandet av nya rutiner efter avvikelser. Genomförda händelseanalyser redovisas i avvikelsegrupp,
ledningsgrupp och i andra berörda delar av organisationen. Samtliga medarbetare skall ta del av
utredningen.

Lex Maria (SOSFS 2005:28, HSLF-FS 2017:41, 2017:40)
Vårdgivaren är enligt lex Maria skyldig att anmäla händelse som har medfört, eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan görs av
verksamhetschef och delges chefsläkare på Sophiahemmet. Under året har inga anmälningar gjorts.

3.3 Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ GDPR
Nödvändiga processer och rutiner krävs för att säkerställa kraven på informationssäkerhet, vilket
även framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
SALA – systematisk automatiserad logganalys är ett digitalt verktyg för loggkontroll av
journalöppningar i vårt journalsystem. Regelbundna loggkontroller via SALA har genomförts enligt
rutin. Utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem hanteras
av verksamhetschef. SALA gör en slumpmässig granskning som sker regelbundet var 3:e månad.
För varje användare granskas upp till 150 patientjournaler i en och samma sökning. Målet är att
samtliga användare i journalsystemet ska granskas minst en gång per år. På RKC granskas alla
användarna oftare än en gång per år.
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Resultatet av granskningen presenteras i en webapplikation där loggranskaren på ett överskådligt
sätt kan se om journalöppningen förefaller riktig eller om ytterligare granskning behövs.
Posterna kontrolleras och signeras sedan av loggranskaren därefter kontrasigneras dessa av en av
verksamheten utsedd person som även bedömer om någon post behöver ytterligare kontroll. Om en
överträdelse upptäcks ska denna anmälas till ledningen för vidare handläggning. Ser ledningen en
anledning till att gå vidare i ärendet kontaktas SALA-ansvarig person på Acceptus som kan ta ut en
fördjupad logganalys av användare. Om det skulle framkomma att en otillbörlig journalöppning har
skett kommer detta att polisanmälas.
SALA-kontroller infördes 2019 och vi har inte haft någon post som har gått vidare för granskning
av ledningen eller behövt kontakta Acceptus för en djupare logganalys.
RKC arbetar även aktivt med EU’s dataskyddslag General Data Protection Regulation (GDPR).
Under året har vi skapat strukturer i vårt nya dokumentsystem för sekretess,
informationsäkerhetspolicy, uppföljning av händelser, gallring, radering och portering. I vårt
ärendesystem är informationssäkerhet tillagt som val. Medarbetarna kan här enkelt välja typ av
avvikelse samt om anmälan är gjord till Datainspektionen.

3.4 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder
som genomförts
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2
RKC har arbetat med en intensifierad uppföljning av patientsäkerhetsarbetet under 2019. Snabb
handläggning och återkoppling har varit prioriterat i de fall då vi har upplevt att patientsäkerheten
har varit hotad. Respektive enhet har skött handläggning och återrapportering av vårdavvikelser
som inte har krävt ytterligare analys i den tvärprofessionella avvikelsegruppen. När avvikelsen så
har krävt har den lyfts för gemensam analys och därefter hanterats av verksamhetschefen för snabba
åtgärder på systemnivå. Dessa avvikelser har sedan riskbedömts och åtgärder har kopplats i våra
processer.
Eftersom verksamheten nu är inne på sitt tredje år så har roller allt mer fallit på plats. Enheterna har
en fungerande dialog och arbetssätt. Klinikledningen har därav under hösten lagt om strukturen för
organisationen och fungerar mer stödjande för att underlätta implementeringen av nya rutiner. Vårt
mål är att RKC skall fortsätta att utveckla säkra arbetssätt som kommer inifrån verksamheten i allt
större grad.
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Kvalité- och patientsäkerhetsförbättringar under året
Enhet
RKC övergripande

Kvalité och patientsäkerhetsförbättringar under året

Målsättning

Mål 2020

Införande av vårdplan i
applikationen Frisq Care

För ökad patientsäkerhet
och delaktighet hos
patienten.

Samtliga diagnoser har
anslutits till applikationen

Hantering och åtgärder av skriftliga
synpunkter från patienter digitalt via
1177 e-tjänster

Snabbare och enklare
kunna förbättra vården
och återkoppla till
patienter och närstående
på ett säkert sätt

Enkät på mottagningen
eller Nationell
patientenkät

Anslutning till Nationella
Patientöversikten (NPÖ)

Förbättra kunskapen och
på så vis öka
patientsäkerheten

Ökad medvetenhet och
klinisk användning

Arbeta för en stödjande
kvalitetsorganisation där vi
involverar patienten.

Ge patientstöd i form av
gruppinformationsträffar,
återträffar samt förbättrat
informationsmaterial.

Inspelning av information
för att underlätta för
utomlänspatienter. Öka
antalet återträffar. Ersätta
informationsmaterial med
digitala lösningar

Ett ökat samarbete med
akutmottagningar och vårdcentraler i
Region Stockholm

Kontinuerlig kontakt och
dialog med enheter vid
händelser som gäller våra
patienter.

Öka antalet föreläsningar
i primärvården

Sjukhusövergripande
internutbildningar varje månad

Öka kompetensen bland
medarbetare avseende
ryggspecifika diagnoser,
behandling och forskning

Videofilma
internutbildningar så fler
kan ta del av dem.

Tätare egenkontroller för ökad
följsamhet av basala hygienriktlinjer
och klädregler.

Basala hygienrutiner och
klädregler och
månadsuppföljning vid
minskad följsamhet. Verka
för att ha hygienombud
och såransvarig på
samtliga enheter samt en
transparens i
verksamheten. Samverkan
med hygienombud.
Registrering av
vårdrelaterade infektioner
och komplikationer
månadsvis.

100% följsamhet

Införandet av "Händelsenytt"

Kvartalsvis
återrapportering av
händelser, avvikelser,
klagomål, och analys till
verksamheten för ett
kontinuerligt lärande.

Ny struktur för att det
skall bli överskådligt.
Grafiskt bättre. Ta hjälp
av grafisk designer
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Enhet

Operation

Kvalité och patientsäkerhetsförbättringar under året

Målsättning

Mål 2020

Förbättrad analys och visualisering
av utdata genom QlickSense

Genom ett integrerat
system för samtliga
parametrar kan vi jämföra
data, kombinera och
utforska fritt.

Tillägg i Qlick Sense
Frisq och Visma

Samtlig personal på RKC har
genomgått årlig repetitionsutbildning
inom A-HLR och S-HLR.

Ökad kunskap vid akuta
situationer även för
administrativ personal

Simuleringsövning på
kliniken

Scenarioträning. Akut-situationer
under operation med fokus på
kommunikation

Vid hjärtstopp skall
utrustning kunna förflyttas
på ett säkert sätt.
Arbetsrutinen är ändrad så
att det akuta arbetsflödet
är standard. Förflyttning
sker dagligen som rutin för
att öka patientsäkerheten.
Personalen blir på detta
sätt bekväma med det
rutinen

Evakuering av patient
från olika positioner preper- och postoperativt

En ultravågstvätt har införskaffats för
instrument som är svåra att rengöra
med traditionell diskdesinfektion

Minska risken för
biologiskt material eller
smuts på instrument som
är komplicerade att
rengöra endast genom
diskdesinfektion

Utvärderar resultatet via
okulärbesiktning.

Digitalisering av materiella resurser
på sterilenheten

Samtliga kirurgiska
instrument och implantat
har lagts upp digitalt på
operationsenheten för att
säkerställa att rätt
utrustning finns på plats

Införande av läsversion
för kirurgerna på samtliga
datorer

Strålskyddsutbildning för samtliga i
personalen under ledning av
sjukhusfysiker.

Detta för att värna om
personalens hälsa och
arbetsmiljö samt att verka
för an patientsäker vård.

Införandet städkontroller visuellt och
med ATP mätning

Minska risken för VRI
relaterat till hygien.

CFU mätningar med
mikrobiologisk
provtagning på
operationsavdelningen.

Införandet av nervrotsblockader i
diagnostiskt syfte. Dessa utförs av
ryggkirurg alternativt narkosläkare
på operationssal i öppenvård.

Korta väntetider och
förbättrad kvalité för
patienter som tidigare
remitterats till externa
verksamheter för
diagnostik

Införandet av
nervrotsblockad i
halsryggen

Utbildning av sjuksköterskestudenter
Fysioterapeut- och
Naprapatstudenter, ST-läkare samt
gästande externa kliniker.

Ökad kompetens inom
ryggkirurgi och
ryggspecifika diagnoser.

Fler legitimerade HLR instruktörer

Lättare utbilda och
repetera HLR utan att ta
hjälp av externa utbildare

Årlig utbildning
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Enhet

Vårdavdelningen

Kvalité och patientsäkerhetsförbättringar under året

Målsättning

Mål 2020

Brandgrupp har bildats

Fler representanter i
byggnaden. Vi
synkroniserar
brandövningar och
utbildningar.

Gemensam brandövning
och utrymningsövning på
Lilljanshuset

Införande av smärtapplikationen
Zengio

Pågående arbete med
förbättrad smärtlindring
postoperativt genom
PCOA (patientkontrollerad
smärtlindring) och
utvärdering för patienten
via Ipads (VAS skala).
Patientens smärta
visualiseras därefter på
skärmar ute på enhetens
expedition i realtid.
Sjuksköterskorna kan där
utvärdera effekten av
intagna analgetika.

Fler läsplattor och
utvärdering av projektet.
Androidvänlig
applikation. Införande av
applikationen på
patientens egen
smartphone

Införande av patientnära analyser

För ökade möjligheter till
egenanalys vilket ger en
minskad handläggningstid.

Se över statistik för akuta
prover med bud. Minska
antalet. Öka
implementering av egen
analys

Införande av engångsstasband

Förbättrat stasresultat
vilket leder till minskad risk
för ny provtagning och
omstick.
Hygienförbättring.

Utvärdering och rapport.
Få tillgång till fler
storlekar.

Problembaserad inlärning mellan
studenterna. Peer Learning

Sjuksköterskestudenterna
ansvarar själva för sitt
eget lärande och
problematiserar och
reflekterar kring olika
lärandesituationer. Söker
själva aktivt kunskap.

Utvärdering av Peer
Learning på RKC.

Individuell utskrivningsinformation
som är journalförd

Via Take Care
individanpassar vi
utskrivningsinformationen
för att förbättra för
patienten vilket underlättar
uppföljningen 7 dagar
postoperativt

Uppföljning av
kundnöjdhet via QR kod

Införande av postoperativ
sjuksköterskemottagning

För förbättrad postoperativ
uppföljning och ökad
delaktighet hos patienten.
Tidigt kunna identifiera
eventuella komplikationer

Införande av digitala
videomöten. Utökad
bemanning dagar med
ökad arbetsbelastning.
Använda Frisqappen i
det postoperativa
förloppet
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Enhet

Mottagningen

Kvalité och patientsäkerhetsförbättringar under året

Målsättning

Mål 2020

Uppföljning 7 dagar postoperativt av
samtliga patienter

För ökat välbefinnande,
trygghet och stödja
patienten i nedtrappning
av sin smärtlindring.

Utvärdering AV 7 dagars
uppföljning per telefon är
optimalt.

Rotationstjänstgöring för
sjuksköterskor

För ett ökat
kunskapsutbyte och en
mer omväxlande
tjänstgöring

Inkludera
vårdavdelningen vid
operationsanmälan på
mottagningen

Lärande under tvärprofessionella
möten mellan läkargruppen och den
postoperativa
sjuksköterskemottagningensgruppen

För att öka kompetensen i
svåra eller komplicerade
patientfall

Möte var 3:e månad.

QR kod för operationsfilmer på
tavlor och visitkort

För ökad förståelse och
minskad rädsla inför
operation för patienter

QR kod även för
kundenkäter vid
utskrivning

Brandutbildning för nyanställda som
ej genomgått utbildning tidigare på
RKC

Uppdatera kompetens för
ökad patientsäkerhet

Samtliga nyanställda går
brandutbildning

Införande av begränsning för max
antal deltagare i postopträningsgrupper

För att säkerställa en hög
kvalité i
gruppverksamheten och
att varje patient får tid med
fysioterapeuten

Utvärdera om
grupptillfällena är
tillräckliga i förhållande till
de nya reglerna för antal
deltagare

Förbättrad patientinformation inför
gruppträningen vad gäller avbokning
och syfte

För att säkerställa att så
många som möjligt
kommer till erbjudna
träningstillfällen och att ge
adekvat information om
vad träningen kommer
innebära.

Utvärdera om tydligare
information leder till
förbättrad följsamhet vid
grupptillfällena

Tillförande av träningsprogram och
Rehab online till hemsidan

För ökad tillgänglighet och
följsamhet av
rehabilitering och
underlätta digifysiska
besök

Minska förbrukning av
papper.

Införande av Tele Q

för ökad tillgänglighet med
nöjdare patienter

Utvärdering av
samtalsfrekvens och
antal missade samtal

Ökat antalet individuella
fysioterapitider

Se över behov av
resurser och mäta antal
individuella besök

Anpassad och förbättrad
väntrumsmiljö för patienter

Underlätta för patienter
med olika fysiska hinder
eller sjukdomstillstånd.
Förbättrad
patientinformation

Musikanläggning.
Anpassade fotografier
med träningsfocus samt
personliga tavlor av
anställda Fysioterapeuter

Införande av regelbundna
mötestider fysioterapeuter

För att ge utökad kunskap
och förståelse för det
kontinuerliga arbetet med
kvalitetsförbättringar,
riskanalyser och processer

Att arbeta strukturerat
med införda
kvalitetsförbättringar
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Enhet

Kvalité och patientsäkerhetsförbättringar under året

Målsättning

Mål 2020

samt
patientsäkerhetsarbete.
Införande av förbättrade
hygienrutiner i rehabgymmet

För att minska risken för
nosokomial smittspridning

Storstädning 2 gånger
per år av gymutrustning
och mattor. Uppdatera
information till patienter

Förbättrade av- och
ombokningsregler

Förbättrad
samstämmighet inom
personalgruppen och
utvecklande av rutiner för
patientinformation

Se över det nya
regelverket för avbokning
och anpassa detta till vår
verksamhet

Applikationer för rehabilitering

Utvecklande av
patientinformation som
patienter kan ta del av via
FRISQ-appen. inför och
efter sin operation.

Införa detta för samtliga
diagnoser samt utvärdera
resultat av pilotprojekt

Bild. Operationsenheten och utrustning i samband med operation
Innovationer i vården
Vår ambition är att aktivt erbjuda patienterna ett bra val för miljön med applikationer och möjlighet
till digifysiska besök. Målsättningen är att en helt digital kommunikation skall finnas inom en
tvåårsperiod.
För att förbättra kommunikation och patientsäkerhet delger vi vissa patienter information och
kallelser digitalt via en applikation. Detta pilotprojekt kommer att utvärderas under 2020.
Applikationen kommer att användas under hela patientens vårdförlopp och skicka information till
och följa patienten under hela de pre- och postoperativa vårdförloppet. Genom uppföljning efter 30
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dagar kan vi via appen ta del av det postoperativa förloppet och eventuella vårdskador som har
uppkommit. I vårdplanen ingår även postoperativ rehabilitering, för att inkludera hela vårdkedjan
från sjuk till frisk. RKC har som målsättning att föra över patienten i friskvård istället för långvarig
fysioterapi efter avslutat rehabilitering. Med anledning av detta bedrivs kontinuerlig utbildning i
ryggspecifik träning för personliga tränare och utbildning för läkare i primärvården.
Operationsplanen via Frisq kommer att under 2020 utvärderas. Målet är att samtliga
patientkategorier på RKC ska ingå. Patienten har på så vis alltid tillgång till sina preoperativa
förberedelser med checklistor, kallelser, rehabilitering och träningsprogram. Vi utvecklar just nu en
version för patienter som behandlas icke kirurgiskt med fysioterapi som vi hoppas vara i bruk i
början på nästa år.
Zengio smärtapplikation är ett projekt som har pågått under 2 år. Under hösten har de första
patienterna fått ta del av applikationen via Ipads på vårdavdelningen efter sin operation. Med hjälp
av applikationen kan patienter registrera sin smärta före och efter smärtlindring. På så vis får
patientens sjuksköterska direkt information om huruvida smärtlindringen är tillräcklig. I
kombination till detta sköter patienten sin egen smärtlindring med läkemedel delade i en dosett s.k.
patientcontrolled oral analgesia (PCOA). På en monitor visualiseras VAS i realtid. I "smärtappen"
finns också information om patientens läkemedel och en checklista att använda vid utskrivning.
Patienten får en påminnelse om att smärtskatta vid bestämda tidpunkter men kan även välja att göra
detta så fort hen känner att smärtan ökar eller minskar. Inneliggande patienter på RKC får ofta en
mängd olika läkemedel i samband med sin sjukhusvistelse. Vi har tagit fram en översiktslista som
hanterar två olika medicinscheman och där varje läkemedel har en direktkoppling till Patient-Fass.
Här kan patienten i lugn och ro läsa mer om sina läkemedel, lära sig mer och förbereda eventuella
frågor till sin sjuksköterska och läkare.

Bild. Patientens information i "smärtappen"
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Bild. Skärmbild av monitor som visualiserar VAS (Visuell analog skala) i realtid på samtliga
inneliggande patienter. Grönt VAS <3 gult, VAS <7, rött VAS >7 pilen indikerar om smärtan ökat
eller minskat sedan sista uppskattat värde. "ingen smärta = 0" till "värsta tänkbara smärta =10"
En uppdaterad version av informationsmaterialet "till dig som skall opereras på RKC” har under
året anpassats för att möta behov i såväl slutenvård som öppenvård. Materialet finns både som
informationsbroschyr, i PDF form på RKC hemsida och i vår Frisqapplikation och ger där
nödvändig information om hur man som patient själv kan göra sin vård säkrare. I
Frisqapplikationen får patienten en uppföljningsenkät, detta för att vi skall kunna förbättra våra
digitala hjälpmedel och få feedback på verksamhetsnivå. För att ge patienten en ökad förståelse för
sin operation och minska rädsla har vi sedan tidigare diagnosspecifika animerade operationsfilmer
på vår hemsida. Nu finns även filmerna att se med hjälp av QR kod på mottagningen och på
vårdavdelningen.

Bild. QR kod för att se de diagnosspecifika operationsfilmerna på RKC
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Kvalité, hygien och miljöförbättringar
Varje kvartal genomförs mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på
enheter som har patientkontakt. RKC har under året genomfört en särskild satsning med en
hygiensamordnare samt hygienombud på alla enheter. Hygienombuden har regelbundna möten 1–2
gånger per termin med övriga vårdgivare i hygiengrupper där hygienansvariga från övriga kliniker
på Sophiahemmet ingår. Utbildningssatsningar för nyanställda samt chefer genomförs regelbundet
liksom en fördjupad genomgång för hygienombud. Hygienombuden genomför själva egenkontroll
via mätningar samt säkrar kunskapsöverföring och återkoppling till enheterna. Resultaten
visualiseras med diagram vid återkoppling på enhetsnivå och analyseras fortlöpande på övriga
nivåer. Under 2019 har styrdokumentet för hygienrutiner reviderats.
Från flergångs- till engångsstasband
En hygienförbättring har varit införandet av engångsstasband. Projektet har genomförts under
hösten 2019 med en inledande workshop med "staskoll", utbildning, utvärdering och införande.
(Med staskoll menas att personalen fick använda ordinarie flergångsstasband och det nya
engångsstasbandet. En tryckindikator på försökspersonens arm mätte erhållet tryck och venstas och
resultaten jämfördes.) Statistik visar att mellan 12–54% de första stickförsöken misslyckas. Detta är
smärtsamt, skapar risker för komplikationer och ödslar tid för sjukvårdspersonalen Personalen tar
prover och sätter PVK dagligen på vårdavdelningen. Uppskattningsvis utförs 300 stick i månaden.
Personalen använder främst flergångsstasband samt blodtrycksmanschett, där den senare är
rekommenderad för att minska risken för felstick. Dagens hygienriktlinjer kräver att
flergångsprodukter rengörs mellan varje patient. Då denna rengöringsprocess är tidskrävande, ej
100% säker samt ofta sker i för liten utsträckning i förhållande till användning, fanns behov av att
utvärdera och implementera bättre lösningar. Vårdavdelningen valde därför att prova ett nytt
engångsstasband för att uppfylla kraven för hygien som kvalitetskrav.
Med ett korrekt stastryck ges optimala förhållanden för att lyckas med sticket på första försöket.
Ortruds TournIQ har en inbyggd tryck-indikator vilket guidar vårdpersonalen att applicera optimalt
stastryck för stasband (60-100mmHg), vilket motsvarar WHO och Vårdhandboken riktlinjer för
stastryck med blodtrycksmanschett (40-60mmHg). Sammantaget är förhoppningen att detta kan ge
minskat lidande för patienten och bättre förutsättningar för effektivare stick med minskad total
förbrukning av materiel.

Bild 1 flergångsstasband test under "staskollen". Bild 2 engångsstasband smart tournIQ med
tryckindikator under "staskollen"
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Postoperativ uppföljning
Samtliga vårdrelaterade infektioner mäts genom journalgranskning via ett webbaserat stöd med
åtkomst till journalsystemet. För ett år sedan påbörjades ett projekt i syfte att minska antalet
urinkatetrar för att reducera risken för urinvägsinfektion. Detta pågår fortsatt. Arbete med att
minska infektioner relaterade till övriga infarter pågår alltjämt.
För att säkerställa en god kvalité och hög patientsäkerhet har RKC skapat ett förlängt postoperativt
omhändertagande. Med vår postoperativa sjuksköterskemottagning har vi kontroll på uppföljning
och på patienternas situation och status även efter hemgång. Det har även medfört en utökad
överblick och förbättrad följsamhet av Stramas riktlinjer. På detta sätt arbetar vi förebyggande med
VRI. Sjuksköterskan ringer upp patienten postoperativt och fungerar som en länk mellan denne och
läkaren och patient. Huvudfokus är att smärtregim, prevention av komplikationer och att sköta
såromläggningar.
RKC kartlägger även förekomsten av postoperativa infektioner i en uppföljande patientenkät i
applikationer för patienter som har opererats på RKC. Resultaten utgör ett värdefullt underlag
gällande förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
Bemanning, resurser, utbildning och kompetensförsörjning
Vården är komplex, många systemfaktorer påverkar varandra och händelseförlopp och samband är
inte linjära, vilket försvårar mätning. Indikatorer som visar på samband mellan bemanning,
kompetens och risker för vårdskada behöver utvecklas.
RKC har utformat en utbildningskalender under 2019 där målet är en ökad kompetens inom
verksamhetsområdet och att skapa förutsättningar för en kvalitetsorganisation som är stödjande.
Utbildning är viktigt för att utveckla vårdens kvalitet och för att inspirera och engagera
medarbetarna. RKC har haft öppna och återkommande föreläsningar och utbildningsronder några
gånger per månad. Vi vill stimulera till en ökad kunskap hos verksamhetens samtliga medarbetare
och erbjuder möjlighet till externa utbildningar under året.
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4 RESULTAT OCH ANALYS
4.1 Ryggkirurgiskt centrum, siffror och analys
Mottagningen på RKC träffar årligen ca 8000 patienter. Alla patienter ska få ett första besök i
specialistvården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Nedan visas måluppfyllelsen, dvs
andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett första besök under den aktuella
mätperioden.
https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Stockholms/SpecialiseradBesok

Bild andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård,
per månad.
Under 2019 har >1200 patienter genomgått någon form av kirurgisk intervention på RKC. Vi har
under året gjort förändringar bl.a. inom smärtlindring och behandling vilket har minskat vårdtiderna
från 1,79 dygn till 1,51dygn.
Antal vårdplatser

19

Antal HDU platser

3

Antal operationssalar

3

Antal operationer

>1200

Antal nervrotsblockader ländrygg

>300
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Antal vårdplatser

19

Antal Vårddygn

>1600

Medelvårdtid dygn

1,5

Antal besök på mottagningen

>8000

Tabell. Data över RKC verksamhet och produktion
ASA-klassificering inom Region Stockholm (vuxna)
ASA-klassificeringen är en metod för att systematiskt bedöma en patients preoperativa
hälsotillstånd och identifiera riskfaktorer vid anestesi/operation.
Patienter delas upp i sex ASA-klasser. RKC opererar patienter med riskfaktorer som är < ASAklass 4. Jämförelser med övriga sjukhus och regioner görs årligen då det är av vikt för kvalité och
patientsäkerhet. Sjukare patienter innebär en större risk vilket även vägs in mot resultat.
Summa Operationer

>1200

ASA KLASS

0

0,2%

ASA KLASS

1

25%

ASA KLASS

2

58%

ASA KLASS

3

15%

ASA KLASS

4

0,4%

ASA KLASS

ej bedömda

1,2%

Tabell. Antal operationer indelade i ASA klasser
Resultat postoperativ smärta
Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, har definierat målet vid behandling av
postoperativ smärta till att smärtintensiteten inte bör överstiga 4 på en 10-gradig skala. Det är
viktigt att betrakta ett smärtmål av detta slag som vägledning och vara medveten om att det inte
överensstämmer med alla patienters upplevelser och behov. Mål med behandlingen är att smärta
inte ska hindra vila, djupandning, förflyttning eller sömn. Smärtlindring ökar även risken för
illamående och kräkning.
Resultat postoperativt illamående och kräkning PONV
Upp till 30 procent av alla som sövs för ett kirurgiskt ingrepp drabbas efter operationen av
illamående och kräkningar, kallat PONV, postoperativt illamående och kräkning, efter engelskans
"postoperative nausea and vomiting". Inom dagkirurgi talar man om samma symtom efter
utskrivning, post discharge nausea and vomiting, PDNV. Trots att risken för allvarliga
komplikationer, så som vätskebrist, är liten orsakar symtomen lidande för de som drabbas och
vårdtiden på sjukhus kan öka. Det är därför viktigt att både förebygga och adekvat behandla PONV
och för detta rekommenderas flera modaliteter inklusive läkemedel. Detta innebär en rad
förebyggande åtgärder baserade på riskbedömning. Vad gäller läkemedel görs en individuell
bedömning där risken för biverkningar vägs in. Operationsenheten följer guidelines för detta genom
en multimodal profylax. Utvärdering av behandling och åtgärder kring PONV sker fortlöpande.
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PONV graderas med en 3-gradig skala
0 inget illamående
1 mycket milt illamående
2 måttligt illamående
3 svårt illamående
Indikator

VAS 0-3

VAS 4-6

VAS 7-10

Postop max smärta

80%

14%

6%

Post op smärta
utskrivning

100%

Indikator

0 inget illamående

1 mycket milt
illamående

2 måttligt
illamående

3 svårt illamående

Postop illamående

93%

6%

1%

0%

Indikator

0=ingen kräkning

1= kräkning

Postop kräkning

99%

1%

Tabell Postop. = postoperativ enhet. Tabellen illustrerar resultat av registrerad max smärta
postoperativt och innan utskrivning från Postop. med hjälp av VAS skala och illamående
postoperativt på samtliga patienter under 2019
Kvalitetsregister

Svenska Ryggregistret – Swespine, är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som utförs vid
Sveriges ortopediska och neurokirurgiska kliniker registreras. Hit rapporterar 95% av alla Sveriges
kliniker sina behandlingsresultat. Syftet är att samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra
vården. RKC är sedan start anslutna till Swespine och här nedanför kan du se de senaste resultaten
av den kirurgi som vi utför hos oss i relation till landets övriga kliniker.
Aktuella värden i diagrammen nedan är ej justerade för åldersskillnader, samsjuklighet, tidigare
kirurgi och arbetsförmåga. Dessa faktorer som också kan påverka resultatet av kirurgi. Fördjupad
kunskap och resultat efter ryggkirurgi i Sverige finns i Svenska Ryggregistret www.Swespine.se
och www.vardenisiffror.se.
I ryggregistret Swespine ligger RKC väl över genomsnittet och bland de främsta klinikerna i riket.
Nedan redovisas jämförelser med riket för våra vanligaste 7 diagnoser.
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•
•
•
•
•
•

Diskbråck
Spinal stenos
Kotglidning/ Rotkanalstenos
Segmentell rörelsesmärta SRS
Synovialcysta
Degenerativ skolios

Vi djupanalyserar klinikens 20 lägsta resultat från Swespineregistret varje år och använder dessa i
ett lärande syfte, dels för framtida patienturval och dels som ett led i vårt ständiga
förbättringsarbete.
Resultat Swespine 2019
2017, 2018 uppföljning av ett och två årsresultat som inkommit under 2019
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Resultat postoperativ uppföljning
Vi har ett ökat patientflöde på RKC. Mottagningen har i år haft en genomströmning av ca 8000
patienter. Det är en ökning med 30% jämfört med föregående år. Detta har skapat ett behov av
uppföljning av patienter som behöver stöd eller uppföljning efter sin utskrivning. Den postoperativa
mottagningen, som främst har tagit hand om patienter med smärtproblem och sårinfektioner har haft
i snitt 12 patienter i veckan utöver telefonsamtal.
Under 2019 har antibiotikaanvändningen på RKC mätt i expedierade recept ökat med 9%. Vi ser
däremot att antalet DDD (dygnsdoser) har minskat från föregående år med 4%. RKC följer
rekommendationerna från STRAMA´s 10 stegs program (STRAMA Samverkan mot
antibiotikaresistens) vad gäller antibiotikabehandling vid vårdrelaterade infektioner postoperativt
och årsstatistiken är en viktig faktor för att utvärdera vården som vi bedriver och effekterna av
denna. Eftersom vi har en bättre uppföljning än tidigare tack vare den postoperativa
sjuksköterskemottagningen är detta en trolig orsak till den ökade receptförskrivningen och ökningen
av de ytliga sårinfektionerna.
Post op
mottagning
Besök och telefon
2019

Antal fysiska
besök/vecka
11,8

Uppföljningssamtal/månad
50

Inkommande
samtal/månad
355

7 dagars
uppföljning/ vecka
32

Tabell Uppföljning postoperativ sjuksköterskemottagning. Mottagningsverksamhet innefattar besök
och telefonkontakt i övrigt så kontaktas samtliga patienter 7 dagar efter sin operation

Diagram 1.Ytliga infektioner postoperativt målvärde
1,5% är ökat till 2% 2019 pga. den ökade mängden patienter

Diagram 2. Antal DDD antibiotika i
uthämtade recept 2018 399st, 2019=441st
rapporterade från STRAMA
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4.2 Resultat av projekt och innovationer inom kvalité- och
patientsäkerhet
Innovationer och applikationer
Genom att bygga upp en vårdplan som följer patienten både före och efter operationen har vi skapat
en gemensam process så att hela vårdteamet på RKC får tillgång till den information som krävs
samtidigt som patienten kan vara delaktig. Baserat på den egenkonfigurerade processen skapar vi en
individuell process utifrån patientens individuella behov. Alla beslut om planering och ändringar
reflekteras direkt i patientens app. Genom detta arbetssätt säkerställs kvalitet och att rutiner följs.
Efter utvärdering och sammanställning av data i Vårdplan Spinalstenos och rehabplan Spinalstenos
ser vi ett stort värde i att fortsätta implementera applikationen under 2020 och inkludera fler
diagnosgrupper. Andelen inkluderade patienter i FRISQ Cares applikation under hösten 2019 var
158 st. Pilotprojektet har varit resurskrävande men det noggranna arbete som har utförts ligger till
grund för de övriga diagnosgrupperna. Den webbfunktion som införs under 2020 kommer att
underlätta bokningar och arbete kring vårdplanerna betydligt. Administrativa insatser,
pappersförbrukning och nyttan för patienten kommer utvärderas årligen
6 patienter avinstallerat appen under 2019.
Patient aktiviteter
Antal inloggningar

71%

Tveksamma inloggningar

29%

Tabell FRISQ Care inloggningsdata
Engagemang av de som loggat in på appen
Totalt antal aktiviteter

1851

Engagemang (% av avslutade
aktiviteter)

81%

Interaktioner mellan vård och patient

Tabell. FRISQ Care engagemang
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För att förbättra operations- och rehabplanen för övriga diagnoser under 2020 har vi utvärderat
projektet operationsplan spinalstenos och rehabplan spinalstenos med en enkät.
Fråga

% andel som svarat positivt

Hur nöjd är du med din behandling hos RKC i stort?

100%

Du har fått använda appen FRISQ under din behandling.
Hur är din upplevelse av appen i stort?

80%

Hur väl håller du med om påståendet: Appen var lätt att
förstå och använda

83%

Hur väl håller du med om påståendet: Informationen i
appen har varit hjälpsam under min behandling

77%

Hur väl håller du med om påståendet: Appen har ökat
min känsla av delaktighet i min behandling

73%

Hur väl håller du med om påståendet: Jag tycker det är
positivt att RKC erbjudit denna app under min
behandling.

93%

Tabell. FRISQ Care enkätundersökning

Smärtapplikationen Zengio
Efter införandet av smärtapplikationen behöver inte längre sjuksköterskorna påminna patienterna
om att smärtskatta efter operation. Med hjälp av Zengio-appen kan patienterna istället smärtskatta
enligt ett fastlagt schema. Men de kan också göra detta när som helst, så snart de känner att smärtan
ökar eller minskar. Medarbetarna får om så önskas en samlad bild över patienternas smärtutveckling
via en centralt placerad TV-skärm och ger alla en samlad bild över läget.
Sedan projektets start i augusti 2019 har vi inkluderat 60 patienter i smärtapplikationen. Patienterna
har använt Ipads. Medicinscheman har standardiserats och patienterna erhåller antingen
medicinschema A eller medicinschema B. Könsfördelningen för patienter med smärtapplikationen
var 61% kvinnor och 39% var män.
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Uppfattningen från vårdpersonalen är att Zengio- applikationen kommer vara lättare att använda
och mindre resurskrävande om patienterna får möjlighet att använda sina egna smartphones.
Från flergångs- till engångsstasband med TournIQ
Inför projektstart utfördes "Staskollen" med efterföljande enkätundersökning. Mätningar utfördes
för att se hur stort tryck som anlades samt hur stor venfyllnad som erhölls med traditionella
stasband och med TournIQ. Med ett vanligt stasband blir applicering av stastryck subjektivt vilket
resulterar i en stor spridning mellan varje tillfälle och ett generellt suboptimalt tryck. Eftersom
TournIQ har en tryckindikator är det lättare att anlägga rätt stas.
•
•
•
•
•
•

10 av 14 deltagare stasar under optimal stas-zon med flergångsband, vilket resulterar i sämre
förutsättningar för stick.
~10% av alla stick på avdelningen idag sker med stick-hjälp från en kollega, oftast via
kollegor med lång erfarenhet av stick.
~70% ökning av genomsnittlig venvidgning kan uppnås vid övergång till TournIQ, vilket
skulle förbättra förutsättningarna för stick då det finns en tryckindikator.
En övergång till TournIQ säkerställer en bra stas för både erfarna och oerfarna användare.
TournIQ upplevs som enkel att använda och 9 av 13 upplever att de får en bättre venfyllnad.
Samtliga deltagare upplever att TournIQ är betydligt mer hygienisk än dagens
flergångsstasband

"Staskollen" visar att anlagt stastryck före och efter införandet av engångsstasband innebar att
TournIQ lyfte dem med sämst stasresultat till samma nivå som dem med högst stasresultat vid.
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TournIQ har idag helt ersatt flergångsbanden på avdelningen. Uppskattningsvis har stasbandet
använts vid 300 sticktillfällen och i dessa fall har hygienkrav gällande stashjälpmedel kunnat
upprätthållas. Från enkätundersökningen framgår att samtliga upplever att hygienen är betydligt
bättre i jämförelse med flergångsstasbandet.
Kvalité: Baserat på den tryckdata som har inhämtats genom "Staskollen" är avdelningens stastryck
generellt för lågt i förhållande till optimal "staszon",60-100mmhg. Vidare framgår att användandet
av TournIQ förbättrar den enskilda individens stas och sammantaget avdelningens generella
stasnivå och placerar denna inom optimal zon. Detta bidrar till en generellt större venvidgning inför
stick, vilket ger fler synliga och palpabla vener. Enkätundersökningen visar också att 9 av 13
upplever en bättre eller betydligt bättre venvidgning med TournIQ.
Användarvänlighet: Baserat på de svar som har inkommit från enkätundersökningen så upplevs
TournIQ som enkel att använda och nöjdhet kring användarvänlighet ökar med antalet
användartillfällen.
Baserat på ovan resultat har användandet av TournIQ bidragit positivt till verksamheten inom
uppsatta hygien och kvalitetsmål. Därefter skulle det även finnas värde i att följa upp effekterna
gällande exempelvis: antal felstick, nosokomial smittspridning, förbrukning av PVKer och övrigt
engångsmaterial vid stick, samt nöjdhet hos personal och patienter.
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4.3 Resultat av egenkontroller
Patientsäkerhetsarbetet under 2019 ska bedrivas i enlighet med den strategi som finns framtagen
och den inriktning som har angetts i RKC verksamhetsplan för 2019 med det övergripande målet:
Patientsäkerhet och medicinsk kvalitet, RKC strategiska områden för god och säker vård.
På RKC ska patienter känna sig trygga, informerade och delaktiga i den vård som ges av
kompetenta och engagerade medarbetare på alla nivåer. Patientsäkerhetsarbete är en del av
vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete och ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga
arbetet på alla nivåer inom verksamheten. Detta följs genom inriktningsmål och egenkontroll, vilket
innebär att utifrån avvikelser och händelser sker uppföljning och förbättringsarbeten initieras.
Resultat och utfall under 2019 tillsammans med förändringar av regelverk kräver speciella
satsningar och tydligt fokus i olika delar av patientsäkerhetsarbetet.

4.3.1 Vårdrelaterade infektioner och komplikationer
Definition VRI
1. Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en behandling, oberoende
av i vilken vårdform ingreppet/behandlingen utförts eller ordinerats. Tre huvudtyper kan särskiljas:
a. Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i operationsområdet som debuterar <30 dagar
efter kirurgi utan implantat eller <1 år efter kirurgi med implantat.
b Övrig ingreppsrelaterad infektion infektion som kan relateras till användning av kateter,
kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion m.fl. åtgärder som bryter eller försvagar
kroppens naturliga infektionsbarriärer
c Läkemedelsrelaterad infektion infektion som uppkommer till följd av direkt läkemedelsverkan;
t.ex. Clostridium difficile-enterit i samband med antibiotikaanvändning,
2. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (≥48 timmar) efter inskrivning inom
slutenvården oberoende av tidigare vård eller behandling.
3. Varje infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från slutenvård.
Vi skiljer på ytlig och djup infektion:
• Ytlig sårinfektion innebär fördröjd sårläkning med omläggningsbehov oavsett positiv eller negativ
bakterieodling och insatt antibiotikabehandling. Denna definition innebär möjligen en viss
överdiagnostik, men å andra sidan missar vi inte någon sårinfektion.
• Djup infektion innebär en infektion under muskelfascian (muskelhinnan) där diagnosen ställs med
MR eller vid reoperation. Det kan vara t.ex. diskit (infektion i disken) efter diskbråcksoperation
eller infektion runt implantat vid steloperation.
Samtliga indikatorer är framtagna genom journalgranskning via Medrave som är ett analysprogram
där sökord, analyser och diagnoser tas fram från journalsystemet. Två av parametrarna har varit
högre än de lågt uppsatta målen. 98% av kvalitetsmålen är uppfyllda. Vi har under året infört en
utökad uppföljning av patienterna postoperativt genom vår mottagningsverksamhet och via ett ökat
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samarbete med andra kliniker och sjukhus.
Under året har operationsenheten arbetat med parallellarbete på operation. Inför detta gjordes
grundliga tester med monitorering av infektionsparametrar och CFU mätning. Då vi såg att
frekvensen av ytliga och djupa infektioner ökade under maj månad stoppades processen i avvaktan
på multimodalutredning och ny CFU mätning i januari 2020. Städkontroller och BHK mätningar
har löpt på som rutin under hela projektet.
VRI och Komplikationer

Målvärde % 2019

Utfall % 2019

Ytlig infektion

<2%

2,3%

Djup infektion

<0,7%

0,8%

UVI

<1%

0,2%

Sepsis

<0,5%

0,1%

DVT

<1%

0,1%

Lungembolier

<0,1%

0,08%

Stroke

<0,1%

0,08%

Hjärtinfarkt

<1%

0%

Reoperationer

<2%

1,1%

Pneumoni

<0,1%

0%

Medicinska strykningar

<1%

0,2%

4.3.2 BHK (basala hygien och klädregler)
Under 2019 har vi genomfört mätningar via PPM för följsamhet i BHK parallellt med egna
mätningar kvartalsvis.
Kliniken har deltagit i årliga nationella Punkt Prevalens Mätningar (PPM) av Basala Hygienrutiner
och Klädregler (BHK) samt mätningar av Vård Relaterade Infektioner (VRI) sedan 2017.
Resultaten presenteras fortlöpande vid klinikledningsmöten. En punktprevalensmätning ger en
ögonblicksbild av rådande förhållanden. Mätningen görs under en dag på hela kliniken med
protokoll som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram. Övriga mätningar som görs
kvartalsvis är främst till för att följa och utveckla den egna verksamheten. RKC har haft hög
följsamhet av hygienrutiner och klädregler under hela 2019 tack vare den täta dialogen mellan
vårdpersonal och hygienombud efter 2018 års något lägre siffror. Målsättningen är att samtliga
parametrar ska nå 100% följsamhet.
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BHK Operation Mål 100% m= 92%

BHK Vårdavdelning Mål 100% m= 80%

Fråga

Andel ja

Korrekt desinfektion av händerna före patientkontakt

85 %

Korrekt desinfektion av händerna efter patientkontakt

100 %

Korrekt användning av handskar vid risk för kontakt
med kroppsvätskor

100 %

Korrekt användning av engångsförkläde av
plast/patient-bunden skyddsrock

100 %

Korrekt följsamhet till basala hygienrutiner (korrekt i
samtliga fyra steg)

85 %

Korrekt arbetsdräkt

100 %

Fri från ringar, klockor, armband, bandage och
stödskenor

100 %

Naglar korta och fria från nagellack och konstgjort
material

100 %

Kort eller uppsatt hår

100 %

Korrekt följsamhet till klädregler (korrekt i samtliga fyra
steg)

95 %

Korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler (korrekt i samtliga åtta steg)

85 %

RKC ligger på 85% följsamhet i samtliga åtta steg i jämförelse med övriga riket som ligger på 74,5%

4.3.3 Uppföljning av hygienkontroll och städning
Teknisk rengöringskontroll
Uppföljning av städkontroll sker kontinuerligt med städledare och kvalitetsansvarig samt
hygienombud eller enhetschef. Under året har ATP mätningar utförts vid två tillfällen och lett till
förändringar i städrutinerna både på operation och vårdavdelningen. Vid ATP mätning analyseras
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mängden organiskt material i RLU. Mätningar utförs på tagytor, medicinteknisk utrustning och
patientnära ytor. Varje mätpunkt dokumenteras och fotograferas. Mätning görs efter slutstädning.
Analyser som ej är godkända resulterar i en ny rengöring tills dess att värdet är godkänt enligt dansk
hygienstandard. På så sätt kan vi avgöra vilken städmetod som är optimal på just den ytan. Vissa
ytor kräver en ökad mekanisk rengöring. Vi granskar även mängden rengöringsmedel, vatten och
desinfektionsmedel som engångsmicrofiberduken kräver för bästa effekt. Resultatet av mätningar
presenteras av hygienombuden på enheterna.
För att förbättra kvalitén på operationssalarna kontrolleras den dagliga slutstädningen av ytterligare
en städpersonal. Kontrollen görs både visuellt och med UV lampa. Avvikande resultat åtgärdas
omgående och rapporteras. Vid städavvikelser på operation som tex. synligt organiskt material
fotodokumenteras detta och delges kvalitetsansvarig som har ett nära samarbete med hygienombud,
enhetschefer och städledare. Under året har städledaren utsett städpersonal som ansvarar för
kontrollen samt en städansvarig i gruppen för att förbättra kommunikation och ansvar. RKC
använder endast godkända engångsmicrofiberdukar på operationsenhetens tag- och golvytor för att
minska risken för att materialsläpp i den känsliga miljön. Engångsmicrofiberduk används även på
vårdavdelningens tagytor.
ATP mätning med syfte att analysera rengörande effekt mot gällande gränsvärde.
Gränsvärden i enlighet med DS-2451-10SV. Mätvärden anges i enheten RLU- relativ light unit.
1. Godkänt 0–25 RLU
2. Godkänt med anmärkning 26–50
3. Icke godkänt 50 RLU.
•
•
•
•

Sammanlagt 13 kontrollpunkter kontrolleras
Kontrollpunkter, representeras av patientnära tagytor i operationsmiljö, bl.a. operationsbord,
instrumentbord och operationslampa.
Totalt antal ATP-mätningar 21
Städning/rengöring genomfördes dagen innan mättillfället

Från ett rengöringstekniskt perspektiv och med hänsyn till satta gränsvärden har städningen ansetts
vara godkänd med möjlighet till förbättrad rengöring.
Då höga mätvärden registrerats vid första mättillfället har en andra mätning (omprov) utförts efter
att samma mätpunkt har blivit rengjord med engångsmicrofiberduk fuktad med allrengöringsmedel
eller ytdesinfektion. Vi kan notera att i de flesta fall blir den rengörande effekten bättre med
engångsmicrofiberduk + allrent till jämfört med engångsmicrofiberduk + ytdesinfektion men den
mekaniska rengöringen är avgörande.

Bild ATP- mätning på operationsenheten
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4.3.4 Kundundersökning
Patientupplevd kvalitet från Touch Point kundportal, 1177.se och Boka doktorn
Vi utvärderar resultaten från vår kundportal månadsvis och skickar automatiska rapporter till
samtliga medarbetare. Resultaten och förbättringsförslagen diskuteras enhetsvis. De
förbättringsförslag som har skrivits i fritext analyseras och eventuella åtgärder delges respektive
enhetschef.

Vårdavdelningen och operationsenhetens
målvärde är NPS 90.

Mottagningens målvärde är NPS 85.
67% av indikatorerna når målen

75% av indikatorerna når målen
Vårdavdelningen och operationsavdelningen har samma kundportal.
Kundnöjdhet

Mål 2019

Utfall 2019

Vårdavdelning / operation

NPS >90

m= NPS 92

Mottagning

NPS >85

m= NPS 86

Boka Doktorn

>4,3 av 5

m=4,55

NPS Net promotor score
Net promoter score är ett nyckeltal som används i kundundersökningar. Net promoter score bygger
på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller
kollega?” Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala från 0–10.
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4.3.5 Lagefterlevnad
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
Socialstyrelsens definition av god kvalitet innebär att alla verksamheter ska följa gällande
lagstiftning. Lagefterlevnad är en central del av RKC kvalitetsarbete. I RKC miljö, kvalité- och
patientsäkerhetsarbete sker en kontroll av lagefterlevnad i Notisum (LEK). Utifrån lagar,
förordningar och föreskrifter utformas dokument, arbetsbeskrivningar, kvalitetskrav, riktlinjer och
rutiner för alla enheter.
Lagefterlevnaden följs upp i samband med ledningens genomgång samt de interna och externa
kvalitetsgranskningar som genomförs årligen. Målsättningen är att göra lagefterlevnaden till en del
av verksamheternas egenkontroll. När det nya arbetssättet är infört kommer RKC att kunna göra
lagefterlevnadskontroller i planerings- och uppföljningsverktyget.

4.4 Avvikelser
Avvikelserapporteringen ska vi i första hand ses som ett verktyg för att förbättra klinikens rutiner så
att eventuella misstag inte återupprepas. Målet är att bedriva patientsäker vård och i förlängningen
skapa en bättre arbetsmiljö.
Det finns en hög medvetenhet kring risker i arbetet och att patientsäkerhetsarbetet bygger på både
lärande från det som går bra och det som ibland går fel. Avvikelserapporterna från RKCs
medarbetare har fortsatt att öka i antal, vilket bedöms vara positivt. Under 2019 har sammanlagt
267 avvikelser skrivits. Dessa klassificeras utifrån risk, tillbud eller allvarligt tillbud. Majoriteten av
dessa kommer ifrån operationsenheten (57%) där även vården anses vara mest komplex och
riskerna störst. Skador i samband med eller till följd av kirurgi och andra ingrepp står för en stor del
av vårdskadorna i samhället. Genom att arbeta förebyggande och säkerhetsmedvetet kan vi minska
risken för att de inträffar.
Sammanställning av avvikelser 2019

Diagram antal avvikelser 2017–2019
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Enhet

% av totala antalet avvikelser 2019

Operation

57%

Vårdavdelning

34%

Mottagning

9%

Tabell. Fördelningen av dokumenterade avvikelser per enhet under 2019
Klassificering

Operation

Vårdavdelning

Mottagning

Totalt Antal avvikelser %

57%

34%

9%

Risk %

85%

76%

75%

Tillbud %

14%

22%

25%

Allvarligt tillbud %

1%

2%

0%

Tabell. Fördelningen av klassificeringen risk, tillbud och allvarligt tillbud 2019
•
•
•

Risk (något har inträffat men ingen skada har skett)
Tillbud (något har inträffat, skada)
Allvarliga tillbud (allvarlig skada)

Område

Operation

Vårdavdelning

Mottagning

summa

Annat

82

10

8

100

Extern verksamhet

11

0

2

13

MTA

7

0

0

0

Miljö

10

3

1

14

Patient

35

73

13

121

Personal

6

6

0

12

Tabell. Patientavvikelser dokumenterade i fördefinierade områden.
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4.5 Klagomål och synpunkter
Vi har arbetat med förbättringsförslag och hanterat klagomål på ett strukturerat sätt och vi upplever
att vi har bemött patienternas synpunkter men vår målsättning är att ständigt förbättra oss. Olika
synpunkter kan exempelvis handla om tillgänglighet på telefon eller praktiska detaljer som
bekvämare stolar. Vi har fått synpunkter från patienter såväl muntligt som skriftligt.

2019 Kundportal fritextsvar

Antal

Beröm

84,7%

Klagomål

4,5%

Förbättringsförslag

10,2%

Åtgärdade förbättringsförslag

82,8%

Tabell. Fritextsvar kundportal på vårdavdelning och operation 2019
2019 Kundportal fritextsvar

Antal

Beröm

79,5%

Klagomål

9,6%

Förbättringsförslag

10,8%

Åtgärdade förbättringsförslag

75%

Tabell. Fritextsvar kundportal på mottagningen 2019
Antal
1177 vårdguiden

2

Tabell. Antalet inkomna ärenden via 1177 vårdguiden

4.6 Händelser och vårdskador
Inga rapporterade händelser eller vårdskador har registrerats från IVO under 2019 på RKC.
Samtliga fall från LÖF och 1177.se har följts upp i verksamheten och fallen har diskuterats efter
journalgenomgång i tvärprofessionella grupper. Under 2019 var patientbesöken på RKC ca 8000
patienter. Besöksfrekvensen har därmed ökat med >30% från 2018–2019. Av dessa har 13 (0,2%)
anmälningar från LÖF rapporterats till verksamheten. I några av fallen har vi konstaterat att
patienter har drabbats av VRI eller andra komplikationer. Dessa patienter har även registrerats i
andra system. Vi ser en ökad medvetenhet hos patienterna vad gäller anmälningar till vården. Detta
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skapar en tydligare dialog mellan patient och vårdgivare och ökar patientsäkerheten. LÖF och IVO
ärenden kompletterar de avvikelserapporter som skrivs av vårdens egna medarbetare.
Inga PaN ärenden har delgivits RKC under 2019.
Vi har under året arbetat för att minimera potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH).
Dessa ärenden, som får en grundlig journalgenomgång för att utreda eventuell vårdskada eller en
oundvikbar händelse leder till ett förbättrat handhavande av våra patienter på sikt.

Diagram antal LÖF ärenden 2017–2019
Andelen LÖF ärenden per patientbesök 2018=0,14%, 2019=0,16%

4.7 Riskanalys
Under året har två riskanalyser genomförts efter uppdrag av verksamhetschef. En analysledare har
tillsammans med utsedda medlemmar utfört riskanalysen enligt rekommenderad metod. En lärdom
som har tagits är att det är av stor vikt att implementering av förändringar sker direkt i gruppen så
att rutinomställningar kan ske successivt. Det är även viktigt att PM, rutiner och rutinförändringar är
godkända inför start. Samtliga medarbetare ska ta del av nya PM och rutiner inför införandet för att
kunna ge enhetlig information till patienter och anhöriga. Under 2020 kommer minst en
medarbetare att gå utbildning i riskanalys. Vi utför riskanalys med stöd av mallar från SKR.
Riskbedömningar görs kontinuerligt i anslutning till alla processer, såväl gamla som nya.

Diagram antal händelseanalyser-riskanalyser gjorda 2017–2019
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5 Mål och strategier för kommande år
Korta och långsiktiga mål
RKC arbetar kontinuerligt med kvalité- och förbättringsarbeten. Vårt mål är att fortsätta vara en av
de ledande ryggkirurgiska klinikerna i Sverige genom att främja en patientfokuserad modern vård
med ökad delaktighet hos patienterna. Vårt fortsatta arbete kommer vara att implementera
applikationen FRISQ med vårdplaner inom samtliga diagnoser under 2020. På så sätt kommer vi att
kunna underlätta för våra patienter och få möjligheten att följa patienterna även efter operationen
och innan återbesöket.
Ett av våra kvalitetsmål för 2020 är att fortsätta utveckla säkerhetskulturen hos alla medarbetare.
Detta görs genom återkopplingar via "Händelsenytt" och dialoger på APT-möten om vikten att
rapportera avvikelser. Vi arbetar även med riskbedömningar och analyser av dessa för att minska
högriskmoment genom förändrade arbetsrutiner och PM.
Operationsenheten har som målsättning under 2020 att kombinera sitt nyinförda arbetssätt med
digitaliserade styrkort med bilder på uppdukningsprocessen till de olika ingreppen. Det kommer
även att finnas bilder på de olika patientpositionerna inför operationsdukning och ingrepp. Detta ses
som ett hjälpmedel för personalen, särskilt för nyanställda och vikarier. Under den första delen av
2020 kommer styrkorten att finnas tillgängliga på samtliga datorer på enheten.
Vi kommer att under 2020 använda FrisQ betydligt mer och i applikationen ligger även en
uppföljning där vi kommer att se över kundnöjdhet, värdet av applikationen och även kontrollera
eventuella medicinska komplikationer inom 30 dagar efter operation.
Smärtapplikationen Zengio har varit ett komplement för patienten och sjuksköterskan under 2019
men vi har har även upplevt införandet som resurskrävande. Vi har därför utvärderat projektet och
fått införa en del förbättringsåtgärder. Patienten har tidigare tilldelats en Ipad på vårdavdelningen.
Systemet har inte fungerat på Android vilket kommer att vara möjligt under första kvartalet 2020.
Målsättningen är att systemet skall fungera på samtliga smartphones under nästkommande år. Detta
skulle innebära en kvalitetsförbättring då patienten kan använda sin egen telefon men även ett
mindre tidskrävande arbete för personalen. Tidsvinsten ger produkten och dess tjänster ett större
värde.
För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för
ökad patientsäkerhet. Den nya handlingsplanen för ökad patientsäkerhet lyfter fram ett antal
grundläggande förutsättningar för en säker vård. Denna handlingsplan kommer vara ett stöd för
verksamheten under de nästkommande åren. Planen gäller 2020–2024 och kommer att följas upp
årligen.

55(57)

Hög patientnöjdhet

MÅL

Aktiviteter

Kontinuerlig mätning och
uppföljning av
patientnöjdhet

Underlätta användandet av 1177tjänster.
Uppföljning av inkommande, missade
och utgående samtal
Skapa förutsättningar för att mäta
patientnöjdhet postoperativt även för
patienter utanför regionen via
applikationer

Ökad delaktighet hos
patienten

Öka antalet alumniträffar för patienter
postoperativt
Införa applikationen Frisq till samtliga
diagnoser

Hög kvalité- och patientsäkerhet

Ständig förbättring genom
forskning och utveckling i
verksamheten

Möjliggöra forsknings- och
utvecklingsprojekt samt samarbeten
Delta i ryggspecifika konferenser för att
kunna bedriva evidensbaserad och
modern ryggkirurgi och vård

Tillgänglighet efter patientens behov

Ständig förbättring av
läkemedelshantering och
dokumentation

Skapa förutsättningar för att använda
PCOA och smärtapplikationen Zengio
för bättre smärtlindring postoperativt

Ständig förbättring av
riskanalys och
riskbedömningar i
processer

Minska risker i processer genom
riskbedömningar och åtgärdsplaner

En stark säkerhetskultur
hos medarbetarna

Fortsatt uppmuntran till
avvikelserapportering och
patientsäkerhetstänk

Ständig förbättring av
resultatdata i Swespine

Genom att analysera resultat i olika
diagnosgrupper samt djupanalys av de
20 lägsta resultaten inom varje diagnos

Ständig förbättring och
analys av VRI samt
komplikationer
postoperativt

Genom analys i tvärprofessionella
grupper och samverkan

Ökad tillgänglighet

Minska antalet fysiska besök genom att
underlätta digifysiska besök
Minska antalet avbokningar inom 24h
genom tydlig information
Utveckla postoperativa uppföljningen
genom förbättrade arbetssätt och
riktlinjer
Ombesörja egna diagnostiska
blockader i såväl hals- som ländrygg

Samtliga patienter bedöms
och opereras inom
vårdgarantin

Se över rutiner för avbokning,
väntelista och följa upp CVR
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En attraktiv arbetsplats med nöjda
medarbetare

MÅL

Aktiviteter

Hållbara arbetsmetoder

Se över volymbelastningen under
veckan för att möjliggöra en god
arbetsmiljö

Ta tillvara på personalens
kompetens och möjliggöra
utveckling

Utvecklingsmöjligheter via extern
utbildningsfond
Arbeta tvärprofessionellt i
förbättringsarbeten
Skapa förutsättningar för preventiv
friskvård via satsningar som "Hälsans
år"

Tydligt ledarskap

Tydliggöra beslutsvägar och ledarroller

Arbeta för en positiv
arbetsmiljö

Kontinuerligt arbetsmiljöarbete med
fokus på klinikövergripande
samarbeten och kompetensutveckling
Se över resurser och möjligheter för en
hållbar arbetsmiljö
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