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1 Inledning
Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive
rubrik.
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av
arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika
delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som
vill ta del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för
patientsäkerhet.

Källa:
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–
2024”
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den
nationella samverkansgruppen (NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.

3

2 SAMMANFATTNING
De två senaste åren har sjukvården präglats av Covid-19-pandemin. En trygg och säker vård i en
föränderlig situation har varit det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet. År 2021 präglades
av ”det nya normala” i och med de omställningar som pandemin hade medfört. RKC har
kontinuerligt fört en dialog med regionen och övriga vårdgivare med anledning av det ansträngda
läget i sjukvården. Under december 2020 uppmanade Region Stockholm privata vårdgivare att
frigöra vårdpersonal för att ingå i pandemiarbetet på regionsjukhusen.
Ryggkirurgiskt Centrum, som även tidigare under pandemin upplåtit delar av personalstyrkan till
covidvården, beslutade att återigen bidra. Under inledningen av 2021 valde vi bedriva covidvård på
vår egen vårdavdelning. Vi ställde om till akut covidvård med 16 slutenvårdsplatser och möjlighet
till 2 intensivvårdsplatser. I samråd med regionsjukhusen förflyttades patienter från dem till vår
slutenvårdsavdelning. Inför denna omställning gick kliniken upp i stabsläge och hade en tät kontakt
med vårdhygien, infektion och andra vårdenheter. Riskanalys, PM och utbildningsplan för
genomförande av vårdinsatsen av svårt covidsjuka utformades. Vi behandlade sammanlagt
47patienter varav 44 av dessa blev utskrivna till hemmet och resterande 3 förflyttades åter till
regionsjukhusen eller rehab. Pandemivården på RKC har bedömts som framgångsrik från Region
Stockholm.
Under 2021 har vårt patientsäkerhetsarbete utmärkts av flexibilitet och snabba växlingar, till
exempel genom att upplåta våra lokaler till andra verksamheter som har varit i behov av våra
resurser då vi har bedrivit imperativ kirurgi. Erfarenheter från pandemin har inneburit förändringar
parallellt med återgång till tidigare arbeten och processer. Under hösten har verksamheternas arbete
intensifierats för att ta igen uppskjuten vård. Detta har skett tillsammans med omhändertagande av
patientgrupper som inte har sökt sjukvård i samma utsträckning som tidigare I slutet av året
eskalerade återigen smittspridningen. Det blev tydligt att sårbarheten i verksamheten ökade vid
större sjukfrånvaro hos personalen och behovet av att ta fram rutiner, processer för
kompetensförsörjning och resursfördelning aktualiserades.
Under året har vi haft alltjämt lågt antal fall av vårdskador. I ett fall har vi initierat en
händelseanalys och har haft dialog med IVO. I några fall har vi även varit behjälpliga i
utredningsarbeten från IVO. Vår postoperativa verksamhet har ökat sina resurser ytterligare under
2021 då vi följer patienterna längre än tidigare. Genom att vi har skapat tvärprofessionella grupper
för att kunna arbeta mer preventivt och lättare kunna identifiera riskgrupper och diskutera
avvikande förlopp inom smärta och beroende är målsättningen att vi skall utveckla verksamheten
och förbättra patientsäkerheten ytterligare framöver. Samtidigt har verksamheten haft ett stort fokus
på vårdhygien och BHK vilket avspeglar sig i kvartalsuppföljningarna. Detta i avseendet
att minska antalet vårdskador och VRI. Under 2022 hoppas vi på minskad pandemieffekt och vi
kommer att ytterligare stärka patienternas delaktighet genom våra digitala kanaler.
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3 GRUNDLÄGGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD
3.1 Engagerad ledning och tydlig styrning
Ledningens ställningstaganden, kunskap, förhållningssätt, agerande och beslut är avgörande för en
hög patientsäkerhet. I det dagliga arbetet på RKC sker en kontinuerlig interaktion mellan ledning
och personal, från operativa chefer till ledare i den patientnära verksamheten. Majoriteten av
ledningen ingår i det kliniska arbetet vilket underlättar informationsöverföringen och stärker
patientsäkerheten. Målsättningen är att beslut som fattas är tydliga så att medarbetare och ledning
arbetar mot samma mål. Officiella informationsöverföringar sker via olika kända kanaler som tex
intranät, arbetsplatsträffar, VD brev och kvalitetsrapporter. Patientsäkerheten prioriteras för att öka
medvetenheten hos medarbetarna. Kunskap om patientsäkerhet finns på alla nivåer genom att
tvärprofessionella grupper är prioriterade.
Kvalitetsorganisationen sammanställer och delger samtliga händelser i utskick varje kvartal. En
mötesstruktur är framtagen där syftet är att strukturera upp samtliga möten så att det blir så effektiva
som möjligt och leder till beslut och problemlösning som sen kan delges.
Arbetsmiljö, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, organisationsstruktur är viktiga faktorer i
den patientnära vården. En tyst informationsöverföring underlättar för ledningen att som i sitt
kliniska arbete även kan plocka upp viktiga frågor som kan påverka patientsäkerheten. RKC har
som mål att det ska finnas en tydlig ledning och styrning av patientsäkerheten på alla nivåer i
organisationen
På RKC finns en tydlig organisation för patientsäkerhet som planerar, stödjer och följer upp det
systematiska patientsäkerhetsarbetet.
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3.2 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. Handlingsplanen utgår från fyra grundläggande
förutsättningar för säker vård: Engagerad ledning och tydlig styrning, En god säkerhetskultur,
Adekvat kunskap och kompetens samt Patienten som medskapare. 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.
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. Målet är en ”God och
säker vård – överallt och alltid ” -ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. 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 2021 ska RKC arbeta värdegrundsbaserat med förbättringsarbeten genom att jobba
proaktivt i stället för reaktivt
Under 2021 ska RKC utveckla sina arbetssätt och vara tydliga med att vi värdesätter
patientens upplevelse av delaktighet.
Under 2021 ska RKC vidta systematiska förebyggande åtgärder i alla berörda verksamheter
i syfte att minska antalet patienter som drabbas av undvikbara vårdskador
Under 2021 ska RKC sträva efter att samtliga patienter bedöms och opereras inom
vårdgarantin.
Under 2021 ska RKC arbeta förebyggande för att motverka samt eliminera risker som
innebär miljöpåverkan och se över våra största negativa miljöaspekter.
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3.3 Organisation och ansvar
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, två av de medicinskt ledningsansvariga läkare
(MLA), ekonomi- och kvalitetscontroller samt operativ chef, 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 kvalitetscontroller,
MLA och operativ chef.
Kvalité- och patientsäkerhetsorganisationen på RKC
Verksamhetschef, MLA, kvalitetscontroller, operativ chef och enhetschefer ingår i
kvalitetsorganisationen på RKC. Kvalitetscontrollern är underställd verksamhetschefen och
ansvarar för det övergripande kvalité- och patientsäkerhetsarbetet och egenkontroller som utförs.
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 på RKC och följer upp mål och rutiner, rapporterar resultat av
arbetet till ledningen samt föreslår åtgärder. Kvalitetscontrollern leder avvikelsearbetet genom att
samverka 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
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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 ansvarar för åtgärder av dessa.
MLA, Medicinskt ledningsansvarig läkare
Verksamhetschefen på RKC representerar och arbetar på uppdrag av vårdgivaren, Ryggkirurgiskt
centrum. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för verksamheten. I de fall verksamheten
saknar tillräcklig medicinsk kompetens uppdrar verksamhetschefen åt MLA att fullgöra de enskilda
medicinska ledningsuppgifterna. MLA, har det övergripande medicinska ansvaret i sin verksamhet.
MLA finns på samtliga enheter inklusive anestesiverksamheten. MLA har ett tätt samarbete med
enhetschefen och den operativa chefen i det dagliga arbetet. MLA ansvarar för att ta fram rutiner
och medicinska PM som skapas på kliniken.
Den operativa chefen ansvarar tillsammans med enhetscheferna för patientsäkerheten i
verksamheten 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 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. 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 bland
annat anmälningsärenden, sjukhusövergripande mätningar, ansvarsgruppernas arbete, målvärden
och resultat tas fram samt förbättringsarbeten initieras.

Bild: Kvalité- och patientsäkerhetsorganisation på RKC.
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Gaskommitté
Kommittén samlas två gånger per år och däremellan sker arbete inom respektive kompetensområde.
Syftet är att säkerställa gasförsörjningen till samtliga 26 operationssalar som finns inom
Sophiahemmets verksamhetsområde.
Chefläkare
RKC är vårdgivare på Sophiahemmets sjukhus AB. I samverkan med Sophiahemmets sjukhus finns
en chefsläkare tillgänglig. Denne delges information vid allvarliga tillbud, vårdskador eller lex
Maria-anmälningar
Vårdhygien
Det finns en hög kompetens vad gäller vårdhygien hos kvalitetscontroller, personal och ledning.
RKC har inget avtal med vårdhygien utan konsulterar Vårdhygien eller STRAMA vid behov.
Samarbetet blev högaktuellt i samband med covidvården som bedrevs under januari 2021.
Infektionskonsult
Ett samarbete med infektionskonsult sker vid de tillfällen det finns patienter som vårdas
inneliggande pga. postoperativa infektioner (VRI). Vid de tillfällen patienter drabbats av VRI
konsulteras expertis inom området vid behov.
Patientnämnden och LÖF
Månadsrapporter skickas från patientnämnden till kvalitetscontroller. En sammanställning sker och
analys delges medarbetarna kvartalsvis. Ärenden från LÖF bearbetas successivt av verksamheten.
Aggregerad skadestatistik delges verksamheten årsvis.

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

Bild: Huvudprocess.
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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. RKC mål är att arbeta med
preventiva åtgärder med fokus på områden där vi vet att de största riskerna i hälso- och sjukvården
förekommer. Målet är att patienterna ska kunna lämna slutenvården samma dag som
utskrivningsklar på ett tryggt och säkert sätt.
Vårt fokus är att tidigt kunna identifiera och hantera risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat
och varför avvikelser uppstår. Samarbete och dialog mellan olika hälso- och sjukvårdsaktörer är
därför prioriterat. Vi vet att patientsäkerheten i vårdens övergångar är känslig och riskfylld. Det sker
exempelvis vid rapportering mellan olika enheter och verksamheter. Mellan interna vårdenheter och
akutsjukhus och mellan vårdenheter, rehabilitering och primärvård förs kontinuerligt en dialog och
återrapportering av händelser. Dessa delges verksamheterna och nya rutiner tas fram för att undvika
återupprepning. Gemensamma dokument kan då användas så att riskerna minskar i vårdens
övergångar. Extra känsligt är det vid akuta händelser då är det viktigt att samverkan mellan
enheterna är tydlig. Vid tillfällen då patienten är i behov av en högre vårdnivå och det krävs
akuttransport följer därför anestesipersonal med vid överflyttning för att optimera övergången till
akutsjukhus. Den nationella patientöversikten (NPÖ) ger verksamheten möjligheter att förbereda
vården kring en specifik patient då vi kan ta del av information från vårdgivare som inte har samma
journalsystem.
Patientens vårdtid på sjukhuset är en del i en vårdkedja där samordnad kommunikation är
grundläggande för att ge patienten ett tryggt och säkert omhändertagande. Då patienter förflyttas
mellan enheter internt sker kommunikation och informationsöverföring på ett strukturerat sätt via
SBAR, en vedertagen kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring.
SBAR= (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation). Genom denna
rapporteringsmodell kan personalen överföra information till nästa enhet på ett vedertaget sätt. RKC
värdesätter mottagarens roll i att ställa frågor och ge feedback vid överrapportering.
RKC använder rutinmässigt strukturerade checklistor även före, under och efter kirurgi. Många av
de skador som kan uppkommer till följd av kirurgi kan förebyggas med WHO:s checklista för
kirurgi. Checklistan används inför varje ingrepp och syftar till att förbättra kommunikationen
mellan personalen i operationslaget på RKC. Det är även ett stöd så att alla viktiga
säkerhetsåtgärder genomförs. Vilket bidrar till ett lyckat utfall.
För att i tid fånga en försämring i tillståndet hos en patient och adekvat agera på denna försämring
finns National Early Warning Score (NEWS 2). Det är ett system för att observera en patient över
tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.
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 till exempel klinikråd, läkar- och enhetschefsmöten, APT, avvikelsemöten
och till viss del på alumniträffar för patienter. Operationsgenomgångar sker veckovis där planering,
vårdtyngd, risker och operationstider gås igenom för att optimera flödet för patienter och personal.
Vi har ställt om verksamheten allt eftersom riktlinjerna har skärpts från FHM. De flesta möten sker
via olika digitala kanaler eller i andra lokaler där vi haft möjlighet att hålla social distans. För extern
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samverkan deltar vi även aktivt i olika nätverksgrupper som vårdgivarnätverk, nätverk för
journalgranskning och nätverk för händelseanalys. Vi deltar även i olika patientsäkerhets- och
smärtkonferenser samt på nationella och internationella ryggkongresser. Nya informationskanaler
har skapats för att uppdatera verksamheten.
En dialog har förts parallellt med andra vårdgivare under hela pandemin. Framför allt ur
personalsynpunkt. RKC har deltagit i olika krisgrupper som har initierats för att fortsatt
kompetensförsörja och säkra vården. Under pandemins andra våg slöts ett avtal med Region
Stockholm (RS) för att avlasta akutsjukvården och ta över färdigbehandlade patienter med
genomgången Covid-19 infektion och som var i behov av förlängd eftervård. Avtalet avsåg
patienter från flera akutsjukhus i Regionen. Inför verksamhetsomställningen har riskanalyser
kontinuerligt genomförts och utvärderats för att säkra vården.

3.5 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.
Under maj-november 2021 genomfördes ett projekt för att se över alla behörighetstilldelningar i
RKC huvudjournalsystem Take Care samt NPÖ (nationella patientöversikten). Projektet
genomfördes av IT gruppen på RKC. Detta som en del av den revision som pågått under året när det
gäller hanteringen av behörigheter inom organisationen. Syftet med projektet var att säkerställa att
det alltid finns en korrekt lagenlig behörighetstilldelning vid RKC. Behörighetstilldelningen skall
vara aktuell utifrån det behov av åtkomst som varje anställd har för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Vid kontrollen var ambitionen att upptäcka och beivra
otillåten åtkomst och förbättra rutiner och processer ifall det fanns brister. En omfattande riskanalys
låg till grund för arbetet. Ett antal nyckelfunktioner har knutits till projektet. Centrala roller som har
involverats är dataskyddsombud, IT-chef, jurist, kvalitetscontroller, processägare och
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superanvändare. Under 2021 har RKC även gjort en uppdatering av informationssäkerheten internt
och sett över den behörighetstilldelning och accesser till egna system. Detta för att ha en tydlig
struktur i vårt dokumentsystem vad gäller sekretess, informationssäkerhet, uppföljning av
händelser, gallring, radering och portering. I vårt ärendesystem finns även informationssäkerhet
angivet i strukturen för att snabbt kunna anmäla eventuella avvikelser eller brister. Brister och
avvikelser gällande personuppgiftsincidenter och brister hos andra vårdgivare delges omgående.
För att undvika att informationssäkerheten brister görs alltid en behovs- och riskanalys i samband
med att nya system implementeras. Alla system där personliga inloggningar finns inventeras
kvartalsvis och all personal som är tillfälliga/slutar på RKC har tidsbestämda inloggningar för att
underlätta gallring. Samtliga system har en superanvändare som ansvarar för behörigheter på RKC.
Det finns ett dataskyddsombud och två kontaktpersoner för IT frågor samt en IT grupp på kliniken.
Dataskyddsombud, kvalitetscontroller, superanvändare av huvudjournalsystem, loggansvariga samt
processansvarig ingår i IT gruppen. Det är viktigt då alla har olika kompetenser inom informationoch patientsäkerhet. IT gruppen träffas regelbundet för att diskutera frågor och genomför
förbättringar utifrån identifierade behov. Vår integritetspolicy uppdateras vid förändringar som
berör informationssäkerhetsarbetet
Loggkontroll
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.
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.
Under året har enstaka ärenden om misstänkt oberättigad åtkomst handlagts och kunnat avskrivas.

3.6 Strålskydd
I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar (SSMFS
2018:5) ska ett strålskyddsbokslut avseende medicinska exponeringar upprättas årligen som ett led i
patientsäkerhetsarbetet.
•

Varje medicinsk exponering ska vara berättigad, vilket innebär att den resulterande
diagnostiska informationen eller det terapeutiska resultatet medför större nytta för patienten
än den risk för skada som exponeringen förorsakar.
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•

Varje exponering ska vara optimerad, vilket innebär att önskad diagnostisk information eller
terapeutisk effekt erhålls med så låg stråldos som möjligt och rimligt till frisk vävnad.
Optimeringen omfattar val av utrustning, säkerställande av diagnostisk information och
behandlingsresultat, praktiskt genomförande, kvalitetssäkring och utvärdering

Systematiskt strålskyddsarbete
Löpande riskhantering sker enligt verksamhetens interna rutiner. Under 2021 har det systematiska
strålskyddsarbetet för medicinska exponeringar inom RKC huvudsakligen utgjorts av utbildning,
kontroll och registrering. Fastighetsansvarig på Sophiahemmet har gemensamt med verksamheten
kontrollerat att strålskyddsarbetet fortlöper enligt praxis. Lokalers utformning och tätskikt är
granskade inför uppstart och även kontrollerade i samband med ombyggnationer i huset. Detta för
att säkerställa att inga materiella förändringar skett. Strålskyddsarbetet kompletteras årligen av
kontroll från sjukhusfysiker på St. Görans sjukhus.
Under 2021 har åtgärder som vidtagits för att upprätta och utveckla strålskyddet huvudsakligen
utgjorts av:
I varje patientjournal i operationsplaneringsverktyget Provisio registreras den tid och strålning som
genomförts. Där finns även samtliga närvarande av personalen registrerad.
All personal som sköter genomlysning och är närvarande på sal där röntgenutrustning körs
använder vedertagen skyddsutrustning som blyförkläde och halsskydd. Samtliga salar använder
blyskärm mellan röntgenutrustning och personal vid genomlysning.
Utbildning och inskolning.
Strålsäkerhetsutbildning av personal som arbetar med medicinsk bestrålning på operationsenheten
ska systematiseras för att säkerställa att utbildningsprogrammet följs. Utbildning sker fortlöpande
var 3e år av sjukhusfysiker. Pga. Pandemin ställdes 2021 års utbildningsinsats in.
Kontroll
Årligen sker kontroll av skyddsutrustning och röntgenutrustning av sjukhusfysiker.
Resultaten som uppnåtts i strålskyddsarbetet är att RKC bedriver en strålsäker verksamhet med
målet att involvera, motivera och engagera alla medarbetare i verksamheter med medicinska
bestrålningar.

3.7 En god säkerhetskultur
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.
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. Organisationen ger då
förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.
En god säkerhetskultur innebär att alla medarbetare inom hälso- och sjukvården är medvetna om
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och vaksamma på de risker som kan uppstå. Det innebär också att organisationskulturen skapar en
öppen dialog om vilka risker, tillstånd och omständigheter som påverkar patientsäkerheten. En god
säkerhetskultur innebär att erfarenheter- både från medarbetare, patienter och närstående tas tillvara
och används som underlag för lärande, utveckling och förbättringar, vilket kan minska risken för att
negativa händelser och tillbud återkommer och vårdskador uppstår. Stödjande insatser för en god
säkerhetskultur beskrivs vidare under kapitel Säker vård här och nu.
RKC arbetar proaktivt med patientsäkerhet och har en stark kultur att driva patientsäkerhetsfrågor.
Samtliga enheter samverkar inom patientsäkerhet och arbetsmiljö. RKC använder Centuri som
avvikelsesystem. Avvikelserapportering är grunden för vårt systematiska arbete. Avvikelser eller
förbättringsförslag bearbetas i riskmatrisen där vi arbetar systematiskt med risker i processerna,
identifierar orsaker, ser över sannolikhet och allvarlighetsgrad för att bedöma riskvärden samt
kopplar egenkontroller och åtgärder till riskerna. En löpande återkoppling sker till medarbetarna i
syftet att främja lärande organisation och genomföra förändringar. Information ges även kvartalsvis
via vår tidning "Händelsenytt" en rapport där vi analyserat avvikelser, patientanmälningar,
patientåsikter och förbättringsförslag.
Klagomålshantering och händelseanalyser arbetar vi med både inom och utanför avvikelsegruppen.
RKC arbetar för en stark säkerhetskultur.
Patientsäkerhetspris infört 2020
För att stimulera personalen till att förbättra verksamheten både för medarbetare, patienter och
närstående delar RKC ut ett Patientsäkerhetspris under verksamhetens klinikdag som äger rum varje
vår. Priset syftar till att öka samverkan mellan enheterna och lyfta goda exempel som ökar
patientsäkerheten.

3.8 Adekvat kunskap och kompetens
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med personal som har
adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Medarbetare som nyanställs
får ett introduktionsschema och går parallellt med kollega. RKC har en hög grad av
specialistutbildad personal. Vid nyanställning så säkerställs kompetensen via vår
anställningsprocess.
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Bild: Anställningsprocess.
Verksamheten erbjuder regelbundna internutbildningar inom verksamspecifik kunskap och
patientsäkerhetsområdet, samt även riktade utbildningar som har till syfte att bidra till att RKC
medarbetare har en gemensam obligatorisk kompetens inom till exempel medicinsk gas, akuta
händelser med förflyttningskunskap samt årlig hjärt- och lungräddnings repetition. Scenarioträning
ingår i repetitionsövningarna. Under den pågående Covid-19 pandemin har verksamheten ställt om
flertalet utbildningar och information och arbetssätt så de finns tillgängliga som via digitala kanaler.
RKC har skapat en utbildningsfond där vi välkomnar personal att söka medel för fortbildning
externt. Vi har regelbunden internutbildning för personalen. Obligatoriska webbaserade
utbildningar görs i samband med inskolning.
RKC behovsanpassad bemanning som kan revideras vid behov. Kompetenser inom olika områden
finns som resurs på kliniken. Vissa administrativa poster är bemannade av sjukvårdspersonal med
specialistkompetens som kan bistå i kliniskt arbete vid behov. Detta har under pandemin varit en
viktig tillgång. För vissa nyckelfunktioner med specifika ansvarsområden med ansvar för personal
och patientsäkerhet har tydliga arbetsbeskrivningar skapats.
På kliniken bedrivs flertalet forskningsprojekt. Vi har ingående samarbeten med Karolinska
institutet, Linné universitet och Linköpings universitet. Årligen Besöker kirurgerna både nationella
och internationella kongresser i syftet att vara ledande ryggklinik.
För att skapa systemförståelse och kunskap om förbättrings- och implementeringsarbete arbetar
RKC systematiskt med:
•
•
•
•
•

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

Här initieras förbättringsarbeten enligt PDSA-modellen (plan, do, act, review) 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.
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Bild: Vikten av att arbeta tillsammans för en stark kvalitetskultur.13 par beteenden som stödjer
eller hindrar en kvalitetskultur.
Vi arbetar med processkartor, riskbedömer aktiviteter och kopplar åtgärder till dessa. Även här
initieras förbättringsarbeten och projekt enligt PDSA /PDCA där vi säkerställer en systematisk
uppföljning och förbättring av våra arbeten. Inför varje ny förändring görs riskanalyser.
Samtliga på RKC uppmuntras till att ge förslag på förbättringar under APT, på avvikelsemöten 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 värde för patienten.
Regelbundna arbetsplatsmöten (APT) och avvikelsemöten är ett sätt för verksamheten att se över
nya rutiner, arbetsmiljö och delge aktuella avvikelser. Mötena protokollförs och sänds till
medarbetarna.

3.9 Patienten som medskapare
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. För att möjliggöra och löpande
utveckla arbetssätten i verksamheten måste patienten vara delaktig. Besöksförbudet som infördes
under våren har medfört att anhöriga och patienter inte haft samma möjligheter att interagera som
tidigare år. Det innebär att vi tvingats adaptera och ställa om verksamheten och
informationsmaterialet. För att förenkla för patient och närstående har vi skapat filmer över
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patientflödet på RKC. Vi har även kontaktat samtliga patienter inför planerad kirurgi för att
optimera inskrivningsprocessen och förhindra smittspridning under Pandemin. Patienterna har
fortsatt förmedlat sig via kundportalen, LÖF, patientnämnden och 1177. Utvärderingar skickas
kontinuerligt till våra opererade patienter via applikationen FRISQ Care. Några inneliggande
patienter har fått delta i muntliga utvärderingar över patientinformation som ges i appen
preoperativt. En del utvärderingar med möjlighet till fritextsvar. Mycket av de fritextsvar som ges
diskuteras på våra tvärprofessionella förbättringsmöten. För att underlätta för patienter och anhöriga
har vi ökat tillgängligheten på vår postoperativa mottagningsverksamhet och sett över våra
telefontider. Vår telefontjänst har utvecklats med syfte att kunna utföra vårdbesök digifysiskt i
större utsträckning än tidigare. För de patienter som har varit i behov tolk eller medföljare har vi
gjort undantag från besöksrestriktionerna under pandemin.
De patienter som erbjuds en operationsplan i vår FRISQ Care applikation har möjlighet att delta i
ett flertal kundundersökningar. Andelen inkluderade patienter i FRISQ Care ökade väsentligt under
2021(85%) tack vare tydlig kommunikation, utvärdering, och dialog med samtliga enheter på RKC.
Vi ser även att en ökande andel patienter som använder applikationen även i vår 30 dagars
uppföljning. Vilket förbättrar möjligheten att vidare utveckla verksamheten. Efter utvärdering och
sammanställning av data i operationsplanerna ser vi ett stort värde i att fortsätta implementera
applikationen under 2022.
Patientnämnden
Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att ta emot patienter och anhörigas klagomål och
synpunkter på hälso- och sjukvården och se till att dessa besvaras av vårdgivaren. Patientnämnden
ska vara en länk mellan patienten och sjukvården med syfte att bidra till att patienter och vårdgivare
förstår varandra bättre. Detta görs genom att beskriva, reda ut och förklara. Patientnämnden verkar
opartiskt och fristående i förhållande till vårdgivaren. RKC tar del av klagomålshanteringen via
ärendesammanställningar, exempelärenden samt via övergripande och riktad statistik. Syftet är att
belysa patienternas synpunkter och utifrån dessa skapa dialog.
Nationell patientenkät
Under 2021 deltog RKC i den nationella patientenkäten för slutenvård och öppenvård. Patienter har
svarat på patientenkäten och därmed delat med sig av sin upplevelse av vården. Resultaten i
nationell patientenkät delas in i sju dimensioner: helhetsintryck, respekt och bemötande, delaktighet
och involvering, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, emotionellt stöd samt
tillgänglighet. Nedan presenteras patienters upplevelse om delaktighet och involvering. Se övriga
resultat i slutet under resultat och analys.
Det är viktigt att vi kommer ihåg att varje upplevelse räknas. Det patienter upplever och sedan
berättar för oss är alltid värt att lyssna på och ger oss viktig information om verksamheten.
89,7% visar att patienterna kände sig delaktiga i sin vård och behandling i slutenvården och 82,2% i
öppenvården.
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Diagram: Nationell patientenkät delaktighet och involvering summa: (89,7%).

Diagram: Nationell patientenkät delaktighet och involvering specialiserad öppenvård, fysiska besök
(82,2%).
Exempel på verksamheternas beskrivning av hur de arbetar med patienten som medskapare:
När centrala händelseanalyser genomförs, tar analysledare som regel kontakt med patient och
närstående för att få deras bild av händelsen som en viktig del av utredningen. Detta görs även vid
verksamheternas vårdskadeutredningar genom intervjuer av patienter och närstående och
inhämtande av synpunkter i klagomålsärenden genom patientnämnd samt i direkt kontakt med
patienter och närstående.
Grunden till en trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan patient och vårdpersonalen.
En av de viktigaste förutsättningarna för ett säkert teamarbete är att individer och team hela tiden
har en tydlig bild av läget för patienten och situationen i övrigt. För att uppnå en gemensam och
tydlig bild är kommunikationen det viktigaste verktyget. Vi mäter därför även hur
informationsflödet uppfattas vid våra öppenvårdsbesök. Målsättningen är att 100% av patienterna
har fått tillräcklig information om sin vård och behandling och att patienten förstått informationen
som delgivits.
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Diagram: Fick du tillräckligt med information om din vård och behandling? Har du förstår
informationen? Resultat: 67% måluppfyllelse.
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4 AGERA FÖR SÄKER VÅRD
4.1 Öka kunskap om inträffade vårdskador
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 §
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar kunskapen om vad
som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om
bakomliggande orsaker och konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av åtgärder
och prioritering av insatser.
Alla skador som uppstår i hälso- och sjukvården är inte möjliga att undvika. Men utfallet för
patienterna går att påverka genom ett ökat lärande om risker, en allt mognare säkerhetskultur och
säkrare arbetssätt.
Det som vi igår såg som förväntade följder av en patients hälsotillstånd, kan vi i morgon bedöma
som en vårdskada. Det betyder att vi hela tiden behöver öka kunskapen om kopplingen mellan
risker och vårdskador och om hur vi kan arbeta förebyggande.
RKC följer upp och utreder händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada,
identifierar bakomliggande orsaker samt vidtar åtgärder. Verksamhetschef med hjälp av de lokala
avvikelsegruppen ansvarar för att utföra detta.
Verksamheterna efterfrågar och använder patienters och närståendes klagomål och synpunkter.
Verksamheten erbjuder stöd till involverade i händelser som har medfört eller kunnat medföra
vårdskada.
För att följa, utvärdera och undvika eventuella vårdskador analyseras patienthändelser genom
granskning av
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avvikelserapportering (se 3.6)
utredning av händelser (händelseanalys)
resultat från den markörbaserade journalgranskningen, MJG
PPM VRI
PPM BHK
statistik och data från Löf, och IVO
patientnämndernas anmälningar PaN
verksamhetssimuleringar
komplikationsregistrering
synpunkter från närstående PREM, PROM, TEAM

De riskområden som framkommer vid avvikelserapportering analyseras i förbättringsgruppen.
Riskerna riskbedöms i riskmatrisen och åtgärder kopplas till riskerna. De åtgärder som framkommer
kopplas till den aktuella processen. Se riskhantering, se avvikelser.
För att öka kunskapen hos medarbetare och ledning finns flera olika forum. Samtliga händelser eller
risker diskuteras både på APT i Smärtgruppen på läkare-fysioterapeutmöten eller på läkarmöten och
i förbättringsgruppen. En samlad analys som görs av förbättringsgruppen presenteras kvartalsvis
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och delges personalen via skriftlig rapport "Händelsenytt".
Händelseanalyser som genomförts
Händelseanalyser görs som del i vårdskadeutredningar vid mer komplexa allvarliga händelser som
ofta berör flera verksamheter. Nästan årligen görs större eller mindre händelseanalys. En muntlig
uppföljning av händelsen sker alltid inom några dagar och möjlighet till debriefing och samtal
upprättas. 2021 har RKC arbetat med en större händelseanalys som senare anmäldes till IVO enligt
Lex Maria. Analysgruppens uppdrag är att se över händelsen utifrån ett tvärprofessionellt
förhållningssätt. Analysledaren använder uppdragsbeskrivningen och dokumenterar i Nitha
(Nationellt IT stöd för Händelseanalys) som bygger på SKR:s metod för händelseanalys.
När händelseanalysen är gjord och delgiven samtliga på RKC aktualiseras en handlingsplan med
åtgärder där bakomliggande orsaker analyserats. Vissa åtgärder har dock vidtagits omedelbart. Vid
händelseanalyser och eventuella Lex Maria anmälningar görs alltid en muntlig genomgång
tillsammans med analysgrupp och verksamhetschef på samtliga enheter. Patienter och/eller
närstående är alltid delaktiga i processen. Händelseanalysen som avslutats under 2021 har handlat
om en kirurgisk komplikation. Nedan presenteras de olika bakomliggande orsakerna som
identifierats. Av de bakomliggande orsakerna som återfunnits på systemnivå var 77 % inom
orsaksområdet procedurer/rutiner och riktlinjer. Dessa ligger till grund för eventuella
verksamhetsförbättringar med förändringar av processer, rutiner och riktlinjer. RKC har arbetat med
utbildningsinsatser, rutinförbättringar, information och PM. RKC har även haft en dialog med andra
externa aktörer vad gäller rutiner och kommunikation emellan oss och dem. I analysen av de
bakomliggande orsakerna har det framkommit att verksamheten inte har brustit. Händelsen har
orsakats av olyckliga omständigheter. När beslut om åtgärder praktiskt är vidtagna, mäts även
effekten av åtgärderna. Dessa följs upp på avvikelsemöten i ledningsgruppen och på
planeringsdagar.

Bild: Bakomliggande orsaker som framkommit efter analys.
RKC har som vårdgivare ansvar för att utreda och vidta åtgärder när en patient drabbats av
vårdskada eller har utsatts för risk för vårdskada. Dessa händelser ska, om de bedöms vara
allvarliga, också enligt HSLF-FS 2017:40 och HSLF-FS 2017:41 samt Patientsäkerhetslagen
2010:659 anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid utredning av
allvarliga händelser eller risk för allvarliga händelser är syftet bland annat att det ska leda till
adekvata åtgärder som förbättrar patientsäkerheten och därmed minskar risken för vårdskada.
Under året har en lex Maria anmälan gjorts av verksamheten. Under verksamhetsåret har möten
tillsammans med familj och närstående hållits kontinuerligt. En IVO anmälan har även lämnats in
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från närstående.
Övriga risker och vårdskador som rapporteras återfinns även i andra system än avvikelsesystemet.
Detta kan gälla komplikationsregistrering som Tex vårdrelaterade infektioner (VRI). Våra
identifierade riskområden är främst djupa och ytliga sårinfektioner.
VRI mätningar och oförutsedda händelser
RKC har en strategi- och handlingsplan utarbetad för att minska vårdrelaterade infektioner och
vårdskador. En markörbaserad journalgranskning (MJG) används. Denna metod utgår ifrån att i
journaldokumentation identifiera markörer som utgör kända risker och vid varje markör kontrollera
om en skada inträffat. En skada bedöms avseende allvarlighets- och undvikbarhetsgrad. Undvikbar
skada benämns vårdskada. 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 Qlik Sense samlar RKC in information för att kontrollera eventuella
vårdskador som inträffat. Analys och sammanställning av dessa ger oss data samt frekvens för varje
månad.
Varje år bjuder SKR in regionerna till mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI)
inom slutenvården genom en punktprevalensmätning (PPM). På grund av den ökade belastningen i
vården med covid-19 har SKR beslutat tillsammans med NSG patientsäkerhet att inte genomföra
någon mätning under 2021.
Definition vårdskada (SFS 2010:659)
Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall
som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälsooch sjukvården. Man bedömer därför om skadan var undvikbar eller ej.
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som:
är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller
avlidit
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VRI och
Komplikationer

Målvärde % 2021

Utfall % 2021

Komplikation

Allvarlig
komplikation

Ytlig infektion

<2%

1,90%

1,9%

0%

Djup infektion

<0,7%

1%

0%

1%

UVI

<1%

0,14%

0,14%

0%

Sepsis

<0,5%

0,14%

0%

0,14%

Pneumoni

<0,05%

0%

0%

0%

DVT

<1%

0,14%

0,14%

0

Lungembolier

<0,05%

0,14%

0%

0,14%

Stroke

<0,1%

0%

0%

0%

Hjärtinfarkt

<1%

0,07%

0%

0,07%

Reoperationer
samma vårdtillfälle

<2%

0,60%

0,6%

0%

Tabell: VRI och komplikationer. Gulmarkerade =VRI, Orange markerade = Allvarliga
komplikationer. Vid allvarliga komplikationer analyseras patientfallen enskilt. Hänsyn tas till
Diagnos, ASA klass, peroperativ blödning, predisponerande riskfaktorer samt eventuellt avvikande
behandlingsregim.
Resultat och analys VRI och komplikationer
Under 2021 har postoperativa enheten tagit emot ca 700 besök. Majoriteten av besöken gäller
såromläggningar, förbandsbyten eller komplikationer som sårinfektioner. En del patienter söker
även för oro eller smärtproblematik. De postoperativa sårinfektionerna är de näst vanligaste VRI i
Sverige, och utgör cirka 22% av alla VRI. De ytliga infektionerna som registrerats (positivt
odlingssvar och utskrivna antibiotika) minskade något under året, trots den ökade mängden
patienter och en relativt hög andel ASA klass 3 (17%). Målvärde för ytliga och djupa infektioner är
satta av verksamheten själva och ligger lägre rikssnittet. De flesta små sårinfektioner i hemmet efter
operation är av sorten sekundära infektioner med lokalt bristande sårläkning utan pus. Faktorer
relaterade till patienten som ökar infektionsrisken registreras i samband med övrig
komplikationsregistrering och följs upp. Andelen djupa infektioner har under 2021 ökat från 0,5%
till 1% (målvärde 0,7%). Djupa infektioner innebär stort lidande, långvarig antibiotikabehandling
med risk för bestående sequele. Övriga VRI är i så låg omfattning att en verksamhetsanalys inte
gjorts.
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 till exempel 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
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högre än de lågt uppsatta målen. Vi har under året infört en utökad uppföljning av patienterna
postoperativt både vad gäller fysiska besök och telefonuppföljningar men även via applikationen
FRISQ Care där vi får information 30 dagar efter operation.

4.2 Tillförlitliga och säkra system och processer
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på patientsäkerhet
bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks patientsäkerheten. Vi har skapat tydliga
processer för samtliga flöden i verksamheten. I processerna finns aktiviteter definierade med
kopplade rutiner och Pm.

Bild: Operationsprocess, peroperativ.
Vi utför en rad olika egenkontroller inom olika Identifierade områden. Dessa presenteras nedan i
tabellform. Vi lägger särskilt fokus på VRI och komplikationer efter kirurgi. Vissa egenkontroller
syftar till att minska dessa komplikationer. Egenkontroller som utförs återrapporteras till
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verksamheten fortlöpande.
Tillförlitliga system och
processer

Metod/källa

Frekvens

Omfattning

BHK Basala hygienrutiner
och klädregler

Regional, nationella PPMBHK/

1-2g/år

Operation, vårdavdelning

Lokala PPM BHK

4g/år

Operation, vårdavdelning

ATP mätning, protokoll

2-4g/år

Operation, vårdavdelning

ATP mätning, protokoll

1g/år

Mottagning,
behandlingsrum

Visuell kontroll inför
operationsstart

Dagligen, varje sal

Operation

På Time out, check in

Dagligen, varje patient

Operation

Möten med städledare,
utvärdering

Veckovis, genomgång
2g/år med ledningen

Operation, vårdavdelning

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

Månadsvis

Alla enheter

Patientnämnden, IVO, LÖF

Månadsvis

Alla enheter

Klagomålshantering via
1177

Löpande

Alla enheter

PUOH

2 gånger per år

Slutenvård och dagkirurgi

Telefonuppföljning
postoperativt

4 gånger/år

Slutenvård och dagkirurgi

Kundportal

Månadsvis

Alla enheter

FRISQ Care

Kvartal

Slutenvård och dagkirurgi

Telefonuppföljning
postoperativt

Veckovis

Slutenvård och dagkirurgi

Zengio

Löpande

Patienter med Zengio
smärtapplikation

FRISQ Care

Löpande

Patienter med FRISQ Care

Utskrivning av
beroendeframkallande och
lugnande läkemedel

4 gånger per år

Postoperativt, slutenvården

Kliniska apotekare
genomgång

1g/år

Operation och
vårdavdelning

Avvikelser

Löpande

Alla enheter

Städkontroll Hygien

VRI Vårdrelaterade
infektioner

infektioner, odlingssvar
från Medrave
Vårdskador, avvikelser,
klagomål och synpunkter

Kundnöjdhet NPS
Smärta NRS

Läkemedelshantering
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Tillförlitliga system och
processer

Metod/källa

Frekvens

Omfattning

Receptförskrivning
journalgranskning

1g/år

Alla enheter

Antibiotikaförbrukning
STRAMA

1g/år

Alla enheter

Kundportal

Månadsvis

Alla enheter

FRISQ Care

Kvartal

Alla enheter

Inkommande samtal till
växel via Tele Q

Löpande

Mottagningen

1177 vårdguiden

Löpande

Mottagningen

Externa avvikelser

Löpande

Alla enheter

Swespine ryggregistret

Årligen

Slutenvård och dagkirurgi

Vården i siffror

Årligen

Slutenvård och dagkirurgi

30 dagarsuppföljning

FRISQ Care

Kvartalsvis

Slutenvård och dagkirurgi

Remisshantering

Journalgranskning,
väntelista, CVR

Löpande

Mottagningen

Signering/vidimering av
journalanteckning och svar

Journalgranskning

Löpande

Mottagningen

Enbart behöriga har
tillgång till patientens
journal

Slumpvisa loggkontroller
SALA

var 3:e månad

Alla enheter

Ledningens genomgång
verksamhetsmålen

Matris med mål och
uppföljningsdata

1g/år

Alla enheter

Miljö- och
kvalitetsledningssystem

Interna och externa
revisioner

Årligen

Alla enheter

Vårdgaranti

CVR, utbudstjänst,
väntetider i vården

månadsvis

Öppenvård, slutenvård

Delaktighet, bemötande,
information och
tillgänglighet

Kvalitetsregister

Gaskommitté
Varje år görs en kvalitetsgranskning av farmaceut över gasanläggningen. Här kontrolleras
kompressorrum och tömningscentral. Hur rondering och kontroll utförs. I verksamheten görs dessa
kontroller varje vardag och loggböcker förs noggrant, inkluderande dokumentation av
temperaturkontroll finns i lokalen vilket är ett krav. Under 2021 uppfördes en Covidavdelning på
RKC. I samarbete med AGA fick verksamheten se över förbrukning och skapa en temporär
lagermöjlighet av syrgas utanför byggnaden.
Gasansvarig finns även utsedd på både vårdavdelningen och operationsenheten. De ansvarar för
internutbildning av tryckvakten och gasanläggningen. Luftprov Analys av andningsluft från hela
anläggningen är utförd under maj 2021. Analyserna visar på godkända värden.
Under 2021 har Gaskommittén fokuserat på kompetensutveckling kring medicinsk gas och
gashantering, anpassningar till ökad oxygenanvändning utifrån covid-19, samarbete med projekt
kring uppbyggnad av en temporär gasförsörjning på nya covidavdelningen på RKC samt revidering
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av riktlinjer och instruktioner med gasanknytning i Ledningssystemet.
BHK (basala hygien och klädregler)
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt
kontroll av de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. En del i
preventionen för att minska risken för vårdskador som VRI eller komplikationer är att ha en god
följsamhet vad gäller BHK och eftersträva en god hygienisk standard. Vi monitorerar
antibiotikaförskrivningen i syftet att bevaka utveckling och resultat av VRI och komplikationer.
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. Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på
medarbetarna. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler
observeras. PPM mätningar av basala hygien och klädregler (BHK) rapporteras kvartalsvis till
medarbetare, två ggr per år till Sophiahemmet, Regionen och SKR.
Resultatet nedan sammanställs och redovisas på Sophiahemmets hygienmöten tillsammans med
övriga vårdgivare och delges på klinikmöten och patientsäkerhetsmöten. Extra egenkontroller är
kompletterande för de BHK mätningar som görs kvartalsvis på vårdavdelningen och
operationsavdelningen för att säkerställa att riktlinjerna följs. Klinikens mål är att hålla en mycket
hög vårdhygienisk standard (100% följsamhet). Resultatet på enheterna under året har varit
alltigenom mycket höga och goda. 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.

Bild: Diplom från Sophiahemmet, 100% Följsamhet på PPM BHK på både vårdavdelning och
operationsenhet HT 2021.
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Diagram: Resultat av kvartalsmätningar BHK på operationsenheten 2021.Följsamhet i samtliga 8
steg i %. Mål 100%, Q1 100%, Q2 100%, Q3 90%, Q4 100%.

Diagram: Resultat av kvartalsmätningar BHK på vårdavdelningen 2021. Följsamhet i samtliga 8
steg i %. Mål 100% Q1-Q4= 100% följsamhet.
Hygien och städkontroller
God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat
krav i hälso- och sjukvårdslagen. Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön
och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att
förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Städning av vårdlokaler kompletterar
andra åtgärder som förebygger vårdrelaterade infektioner och är en viktig del i
patientsäkerhetsarbetet. Sjukhuset är en plats med stor omsättning av personer. Patienter, personal
och besökare står ständigt i direkt kontakt med varandra samt 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 2021 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 till exempel ATP mätning.
(ATP=adenosintrifosfat) Städkontrollens resultat har föranlett en förändring och ett nytt projekt
med nya metoder har tagits fram. Efter noggrann utvärdering använder RKC en helt ny typ av
ytdesinfektion. Ett miljövänligt och effektivt medel som vi i samarbete med en ny leverantör och
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städföretag har implementerat i verksamheten. I samband med städkontroller görs en nulägesanalys
av material och utrustning. ATP mätningarna registreras i ett separat egenkontrollsystem.
Rapporterna skickas kvartalsvis till enheterna. Vid avvikelser arbetar städledare, städpersonal,
kvalitetscontroller och hygienombud tillsammans fram ett förbättringsförslag.

Diagram: Antal städkontroller med ATP mätningar utförda på operationsenheten per år.
Mål 4 mätningar/år. Resultat antal mätning n=4 2021.

Diagram: Antalet städkontroller med ATP mätningar på vårdavdelningen per år. Mål 2
mätningar/år. Resultat: Antal mätningar n=2 2021.
Att vårdlokaler upplevs som rena bidrar till ett positivt helhetsintryck och medverkar till god vårdoch arbetsmiljö. Renhet i miljön mäts även utifrån patientupplevelse. Målsättningen är att
patienternas upplevelse skall återge den visuella upplevelsen.
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Diagram: Resultat av patientupplevelser av sjukhusmiljön, medelvärde per år
-Upplever du miljön ren och fräsch hos oss? Resultat 98,9% 2021.
Antibiotikaförskrivning
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.
Under 2021 ökade RKC antalet operationer med ca 10%. Vår antibiotikaförbrukning på RKC mätt i
expedierade recept ökade med 9%. Antalet DDD (dygnsdoser) har ökat från föregående år med
ytterligare 8%. Antalet DDD antibiotika har ökat i motsvarande proportion till ökningen av djupa
infektioner. Det är vanligt förekommande att incidensen av djupa infektioner varierar mellan åren.

Diagram: Totala andelen rekvisitioner (dygnsdoser, DDD) antibiotika per år. Rapport från
STRAMA, Kloka listan Resultat: 2021, 4250 DDD.
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Diagram: Antalet uthämtade recept per år. Uppgifter rapporterade från STRAMA, Kloka listan.
Resultat: 2021, 467 recept.
Vid ökade antal postoperativa infektioner och ett ökat patientflöde ökar även receptförskrivningen.
Vissa patienter med djupa infektioner får ibland kompletterande behandling eller förändrad regim
varför vissa recept skrivs ut flera gånger per patient.
Vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella
substanser i miljön. För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att
riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god
effekt med så smalt spektrum som möjligt. liksom andra fluorokinoloner, och cefalosporiner ökar
risken för selektion av bakterier som bildar ESBL. Förteckningen för ”läkemedels påverkan på
miljön ligger till grund för indikatorerna i diagrammet.

Diagram: Antal DDD antibiotika ordinerade för postoperativ infektion rapporterade från
STRAMA, Kloka listan. Resultat: 2021 Flucloxacillin 150 DDD, Klindamycin 286 DDD,
Ciprofloxacillin 43 DDD.
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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. Checklistan används som
underlag vid "Time Out" på operation. 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.
Under "Time out "har vi även kompletterat med kontroll av städningen.

Bild: Genomgång av WHO checklistan inför kirurgi.
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 ASA- klass
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.
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4.3 Säker vård här och nu
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik och organisation.
Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.
RKC har identifierat de områden som är särskilt sårbara i verksamheten. Nedan listas de relevanta
fokusområden som prioriterats. Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits med stor hänsyn till den
pågående pandemin och har utvärderats kontinuerligt allt eftersom FHM har ändrat sina riktlinjer
och rekommendationer. Vissa projekt har fått pausats och andra har blivit högaktuella.
Under 2020 inleddes ett värdefullt samarbete med HR och ett första steg togs mot en integrerad
medarbetarenkät. Under 2021 har ett fortsatt utvecklingsarbete genomförts med målet om en
gemensam, årligen återkommande medarbetarenkät där frågorna är vetenskapligt utvärderade och
har betydelse för kvalitet samt specifikt god och säker vård. Under 2021 har resultatet analyserats
enhetsvis för att visualisera gruppens egna resultat i första hand för att snare kunna utveckla
verksamheten gemensamt.
Läkemedelsförskrivning postoperativt
Smärtlindring postoperativt och förskrivning av läkemedel sker standardiserat men utvärderas
genom att patienten har PCOA (Patient-controlled oral analgesia). På så sätt får verksamheten
återkoppling om patientens smärtlindring behöver justeras innan utskrivning. Anpassade
nedtrappningsscheman delges patienten. Uppföljning sker via NRS i applikationen FRISQ, 1177 då
patienter behöver receptförnyelse samt på postoperativa mottagningen. Patienter med förlängd
smärtproblematik följs upp av sjuksköterskor på den postoperativa mottagningen i samarbete med
ryggkirurg. Vi har en helhetssyn på patienten och arbetar i multimodala team. Vi erbjuder
riskpatienter att träffa psykoterapeut i de fall vi identifierat någon form av problematik inför kirurgi.
I FRISQ Care applikationen kan patienterna delge oss både HAD score för bedömning av
depression och ångest och NRS smärtbedömning (NRS) både före och efter kirurgi. Även på så vis
kan patienter med ett ökat behov följas upp. Vid långvarig smärtproblematik remitteras patienter till
smärtklinik och beroendecenter.
Förskrivning av opiater följs upp av kvalitetscontroller. Vi ser en modest ökning av såväl antal
förskrivna DDD av smärtstillning som dock är mindre än antalet operationer.

Diagram: Smärtstillande och beroendeframkallande läkemedel postoperativt, antal DDD. Grå area
=antal operationer /år. Resultat:2021 Det har skett en förändring i smärtregimen under åren.
Smärtstillande behandling med NSAID preparat som Arcoxia har ökat. Medan Amitryptylin,
(Substansen används för behandling av kronisk eller s.k. långvarig smärta) Pregabalin (neuropatisk
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smärta) och Naproxen skrivs ut i allt mindre utsträckning. Eftersom biverkningar och beroende
alltid sätts i
Provtagning och smittspårning för Covid-19
RKC har genomfört och genomför ett omfattande arbete med testning och smittspårning. Initialt
byggde RKC upp kapacitet för PCR-testning och antikroppstestning som sedan har kompletterats
med antigentester. Arbetet har utgått ifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, FHM
tagit fram kring hur testningen ska genomföras.
Nedan listas relevanta områden som identifierats.
Fokusområden

Åtgärd/mål

Patientinformation vid kirurgisk
intervention

Förbättra kallelser och information i
applikationer För ökad
patientsäkerhet och delaktighet hos
patienten.

2022–2024

Via Take Care individanpassar vi
utskrivningsinformationen för att
förbättra för patienten.

Via applikationer ge
utskrivningsinformation

Inskrivning av patienter

Chattfunktion. Om vi vill förmedla
viktig information vid exempelvis
sjukdom hos vårdgivaren då
patienten inte svarar
underlätta inskrivning för
vårdpersonal genom att patientens
data inhämtas via applikation

Pågående arbete med förbättrad
smärtlindring postoperativt

Smärtgrupp
Uppföljning smärta i hemmet med
applikation.

Samtliga diagnoser anslutna till
FRISQ. Minska risken för strykningar.
Rehab online För ökad tillgänglighet
och följsamhet av rehabilitering och
underlätta digifysiska besök

Vara tillgängliga på olika digitala
kanaler för att underlätta
informationsflödet till patienten.
Chattfunktion

Förbättra rehabiliteringen
postoperativt

Utvärdering rehabilitering på RKC

Patientinformation preoperativ film

Fler diagnoser inkluderade

Optimera inskrivningsprocessen.
Förhindra risker i samband med
kirurgi. Patienter optimeras inför
kirurgi med
inskrivningssjuksköterska.

Fortsatt utveckla inskrivningsfunktion
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Fokusområden

Personal

Kompetens och utveckling

Åtgärd/mål

2022–2024

Identifiera riskpatienter med förändrat
eller okänt hälsotillstånd som ej
framkommit via hälsodeklaration och
läkarbedömning preoperativt.

Information i applikation och genom
kontakt med
inskrivningssjuksköterska.

Kompetensförsörjning vid frånvaro

Vidareutveckla minimibemanning och
bemanningstrappa för hela kliniken

Kompetensförsörjning i
sterilprocessen. Säkra
sterilprocessen. Personal som ej är
kopplad till övrig produktion.

Utveckling av sterilens arbetssätt och
metoder

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

Utveckla vårt diagnosverktyg för
rotblokader. Flytta verksamheten till
andra lokaler för att frigöra yta på
Operationsenheten.

Få en överblick över patienter tillagda
i vårdplaner i FRISQ Care applikation
vad gäller statistik och möten.

Vid återbesök till läkare eller
fysioterapeut använda webbsidan för
applikationen för att ta del av
appdatan.

"Händelsenytt "Analys av
verksamheten för ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Delaktighet i
händelser och vårdskador,
Simuleringsövning med
scenarioträning vid akuta situationer

VRI/smittspridning

Lärande under tvärprofessionella
möten. För att öka kompetensen i
svåra eller komplicerade patientfall

Möte var 14:e dag

Diskutera behandlingsstrategier av
svårt neurologiskt sjuka patienter

Regelbundna läkarmöten med
Neurology clinic

Pausade internutbildningar pga.
pandemin

Internutbildningar återupptas

Minska risken för att patienter är
sjuka vid inskrivning. Genom
inskrivningssamtal.

Följa FMH riktlinjer

Säkra sterilprocessen vid
personalförändring
Minskad gruppstorlek vid
rehabilitering i gymmet

Förflytta rehabilitering till Friskis och
Svettis lokaler i city

Säkerställa goda förhållanden vad
gäller städning under pandemin.
Kvalitetssäkra den nya städmetoden
med fortsatt ATP mätning. Granska
medicinteknisk utrustning.
Underlätta samt förbättra
handdesinfektion med dokumenterad
effekt på Covid -19
Kontrollera att patienter som skall
opereras ej har pågående infektion.
Telefonuppföljning, antigentest,
kroppstemperatur.

Följer riktlinjer från FHM
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Fokusområden

Åtgärd/mål

2022–2024

Patientnöjdhet, delaktighet

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

Underlätta för patienter att söka
information via 1177 och minska
samtalsfrekvensen med ny
chattfunktion

Uppföljning av patientnöjdhet 7
respektive 30 dagar postoperativt

Följa via digitala verktyg. Nytt system
för kundmätning

Utlokaliserade patienter

Ökat samarbete med akutsjukhus
och Rehabenheter.

Förtydliga rutinerna så att vi får
information till ryggkliniker på
storsjukhusen att enheterna skall
vända sig till RKC då patienter läggs
in.

Material och resurser

Kirurgerna skall regelbundet
kontrollera och uppdatera sina
plockkort så att de överensstämmer
med de förväntade behovet

Separat packade sterila implantat

Se över beställningar. Risk för
leveransproblem. Säkra att
läkemedel, personalkläder och
material finns. Anpassa beställningar
till rådande situation och tillgång.

Uppföljning med leverantörer
kontinuerligt.

Minska risken för långvarigt
läkemedelsberoende. Fånga
patienterna tidigt.

Skapa en tvärprofessionell
smärtgrupp.

Minska risken att
läkemedelsordinationer missas och
att patienterna får rätt information vid
antikoagulationsbehandling

Förtydliga riktlinjer för
antikoagulantiabehandling

Screena missbruk och psykisk
ohälsa för att optimera sedering och
smärtlindring postoperativt. Boka in
patienter vb till psykoterapeut för
bedömning preoperativt

Tvärprofessionella möten vid svåra
patientfall.

Utökade läkartider för
telefonuppföljning/digifysiska besök.
Förbättrad uppföljning för riskgrupper

Utveckla informationskanaler för att
underlätta för patienter. Införa
chattfunktion.

Läkemedelsförskrivning

Tillgänglighet

Digifysiska besök preoperativt för
patienter som har lång resväg eller är
i riskgrupp.
Möta patientens specifika behov och
inte blanda olika patientgrupper och
diagnoser

Införa fler anpassade grupper för
patienten. Screena riskpatienter

4.4 Riskhantering
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta
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sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle
kunna bli följden av händelsen. I avvikelsesystemet registrerar vi risker utifrån en vedertagen
riskklassificering. Nedan listas riskerna per enhet. Risker i avvikelsesystemet registreras därefter i
riskmatrisen. Genom vårt avvikelsesystem fångar vi upp risker som kräver rutinförändringar och
åtgärder för att de inte ska upprepas.
Klassificering

Operation

Vårdavdelning

Mottagning

Totalt Antal avvikelser %

38%

45%

17%

Risk %

29%

28%

14%

Tillbud %

5%

12%

3,50%

Allvarligt tillbud %

0,70%

0%

0%

Förbättringsförslag %

0,70%

4,30%

0%

Tabell: % fördelning och klassificering av avvikelser per enhet 2021.
•
•
•

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

Riskbedömning i samband med kirurgi är något som är en viktig del i det dagliga arbetet. Många
viktiga faktorer spelar in. För att säkra hela vårdprocessen från inskrivning till utskrivning har
verksamheten byggt upp tydliga processer med mål och ansvarsroller förankrade i verksamheten.
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 enhetsvis och riskvärden skapas utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet. I
riskmatrisen erhålls en överblick av de risker som är kritiska, betydande, medium eller lågt
värderade. Till varje risk finns en ansvarig kopplat. Åtgärden styrs utifrån egenkontroller eller
hanteringsprocess. I de fall sannolikheten minskar efter insatser kan riskvärden eventuellt 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. Vi arbetar primärt med betydande eller höga risker. I processerna tas hänsyn till
patientsäkerhet och miljö.
Målet är att beskrivna risker och omvärldsfaktorer ska öppna för möjligheter att:
•
•
•
•

Öka patientsäkerheten genom säkrare rutiner och genom införanden av nya PM
Bygga ett starkare 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
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Riskanalyser ingår som en del av det systematiska förbättringsarbetet. Även vid mindre
förändringar inom verksamheten görs en riskanalys.
Inför Covidvården som bedrevs under 4 veckor på RKC, utfördes en utförlig riskanalys. Av de 160
risker som identifierades åtgärdades samtliga inför start. De flesta risker som lyftes kom från
medarbetarna själva. Riskanalysen låg till grund för många frågor även för samarbetspartners,
fackliga organisationer och hyresvärdar. Förändringar i processer leder ofta till att flera delar av
verksamheten påverkas. Riskanalyser utvärderas parallellt vid förändringar och eventuella åtgärder
sätts in om verksamheten sänder signaler om att det inte fungerar. Tex via avvikelser.
Det är även viktigt att PM, rutiner och rutinförändringar är godkända inför förändringar.
Rutinmässigt görs en handlingsplan där samtliga medarbetare ska ta del av nya PM och rutiner inför
förändringar i verksamheten för att kunna ge enhetlig information till patienter och anhöriga.

4.5 Stärka analys, lärande och utveckling
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- och sjukvården.
När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet
och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för
vårdskador minskar.
För att säkerställa utgången använder RKC olika register, egenkontrollsystem och åtgärdsprogram
för tex. vårdrelaterade infektioner med komplikationsregistrering, avvikelser, Lex Maria, ärenden
från IVO, LÖF och Patientnämnden. Verksamhetens förmåga att tidigt känna igen och åtgärda ett
avvikande förlopp spelar en viktig roll för uppkomsten av skador. Vi registrerar, följer och
analyserar 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. Journalgranskning av vårdrelaterade infektioner och komplikationer görs kontinuerligt.
Uppföljning av patienterna sker även via applikationen FRISQ Care.
Resultat av rapporter som inkommer till RKC ger underlag för förbättringsarbeten. Avvikelser,
komplikationsregister, anmälningar och klagomål sammanställs i kvartalsrapporter till
verksamheten efter analys i förbättringsgruppen. Verksamheten kan ta del av andra klinikers
händelseanalyser i tex NITHAS rapporteringsbank.
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Vi arbetar även mycket med kvalitetsgranskning, nationella kvalitetsregister samt postoperativ
uppföljning på mottagningen för att skapa och analysera resultaten utifrån verksamhetens
erfarenheter.
Journalgranskning
Kvalitetscontroller går regelbundet in i och utför journalgranskning i verktyget Medrave. Ett
program som analyserar och sammanfattar klinisk information ur verksamhetens journalsystem.
Kvartalsvis sammanställs data på de mest kända komplikationerna inom kirurgiska verksamheter
såsom VRI, blödningar och embolier. Resultatet presenteras i "Händelsenytt" och på våra årliga
klinikdagar
Ett par gånger per år sker även en journalgranskning över de patienter som fått komplikationer men
vårdats på andra sjukhus. Relevanta fall djupanalyseras i verksamheten och resultatet presenteras
för klinikledningen.

Läkemedelshantering
Syftet med kvalitetsgranskningen är att skapa en verksamhet med patientsäker läkemedelshantering.
Utgångspunkten är Socialstyrelsen föreskrifter, RKC interna läkemedelsrutin samt enheternas
lokala läkemedelshanteringsinstruktion. Under 2021 låg tyngdpunkten på registrering och
förbrukning av narkotika. Samtliga kvalitetsgranskningar protokollförs och genomförs fysiskt på
vårdenheten tillsammans med ansvariga för läkemedelshanteringen och har omfattat följande:
•
•
•

akutvagn på operationsavdelning och vårdavdelning
läkemedelsförråd på operation, post-OP samt vårdavdelning, inklusive hantering/kontroll av
narkotika
skriftliga rutiner för läkemedelshantering.

Verksamheten har bedömts av apoteksfarmaceut att ha väl utvecklade skriftliga lokala rutiner.
Läkemedelshanteringen upplevs fungera väl. De förbättringsförslag som identifierades finns
beskrivna i åtgärdsplanen nedan. Verksamheten utser ansvarig och sätter tidplan.
Områden som omfattades var:
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• Uppföljning av föregående års protokoll och åtgärdsplan.
• Lokal läkemedelsinstruktion
• Delegeringar inom läkemedelshanteringen.
• Narkotikahantering
• Förvaring och hantering av läkemedel
• Medicinska gaser
Postoperativ uppföljning på mottagningen
Vi har under året haft ett stabilt patientflöde på RKC. Mottagningen har haft en genomströmning av
>9000 patienter. Detta har fortsatt skapat ett behov av uppföljning av de patienter som behöver stöd
eller uppföljning efter sin utskrivning. Mottagningen är särskilt viktig efter operationen. När inga
andra regelbundna kontakter med vården finns, är målet att sjuksköterskemottagningen ska ge en
känsla av stabilitet och kontroll. Den postoperativa mottagningen har tagit hand om patienter med
smärtproblem, förbandsbyten och ytliga sårinfektioner.
Postop mottagning
Besök och telefon

Antal fysiska besök

Antal bokade
telefonuppföljningar

m= samtal per kvartal via
Tele Q

2021

694

536

ca 800

Tabell: Uppföljning postoperativ sjuksköterskemottagning. Mottagningsverksamhet innefattar
besök och telefonkontakt
Efter införandet av TeleQ. (Telefonväxelsystem) har vi effektiviserat vår kommunikation med
patienter och vårdgivare då personalen disponerat samtalen utifrån behov, vilket har inneburit
nöjdare patienter och nöjdare medarbetare. Ett ärende hinner avslutas innan nästa påbörjas och det
finns tid för både förberedelse och dokumentation. Tack vare den tydliga bilden över inkomna
ärenden på skärmen finns en klar visuell översikt som hjälper till att effektivisera tiden. Patienter
som inte kan bli uppringda samma dag får en tid efterföljande vardag.

Diagram: Inkommande samtal till postoperativa mottagningen per kvartal Q4 2020-Q4 2021
Antalet omläggningar på mottagningen stiger i takt med att operationsfrekvensen ökar. Majoriteten
av besöken gäller just sår och behov av omläggningar (94%). Vi har en policy att ta emot samtliga
patienter postoperativt med sår och omläggningsbehov. Följsamheten till denna policy har ökat
varför patientbesöken blivit allt fler. Ett fåtal av besöken till mottagningen gäller smärtproblematik.
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Diagram: Antalet besök till postoperativa mottagningen i relation till antalet omläggningar och
telefonbokningar 2020–2021.
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 två årsuppföljningen och på så sätt jämföra resultat med riket i
övrigt. Se kapitel 4:1 för resultat

4.6 Avvikelser
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 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 analyserad
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 för 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
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•
•

säkerhet
ett förhållningssätt där man inte skuldbelägger varandra
en organisation där alla lär av inträffade händelser.

Bild: Avvikelseprocess.
RKC använder det webbaserade systemet Centuri för rapportering av avvikelser och NITHA för
händelseanalys.
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.
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 RKC:s
medarbetare under 2021 var sammanlagt 140. Dessa klassificeras utifrån risk, tillbud eller allvarligt
tillbud. Majoriteten av dessa kommer ifrån vårdavdelning och operationsenhet 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.

42

Sammanställning av avvikelser 2021

Diagram totalt antal avvikelser 2021 n=140.
Område

Operation

Vårdavdelning

Mottagning

summa

Extern verksamhet

6

3

1

10

MTA

3

0

2

5

Miljöpåverkan

2

1

1

4

Patient

10

27

13

50

Personal

0

2

1

3

Informationssäkerhet

0

1

1

2

Arbetsmiljö

4

6

3

13

Hygien

2

1

1

4

Kvalité

7

2

0

9

Patientsäkerhet

19

17

3
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Tabell: Typ av område vid avvikelse per enhet.

Under 2021 har vi arbetat med att även vara tydliga med externa avvikelser. Det kan gälla
leveranser, patientförflyttningar eller brister i läkemedelshanteringen. För att förtydliga för externa
verksamheter och avvikelsesamordnare på kliniken har ett försättsblad tagits fram och avvikelser
bifogas sen i sin helhet. Detta för att förenkla för avvikelsesamordnare och kommunicera ut detta
till andra vårdgivare.
Vi har sett att de verksamheter som vi samarbetar med postoperativt ibland uppfattar underlaget och
läkemedelslistorna vid förflyttningen som otydlig. Vi har förflyttat patienter till andra enheter
helgtid vid några tillfällen under åren. Efter diskussioner angående brister i läkemedelshanteringen
togs en checklista fram tillsammans med en extern verksamhet för att minska risken vid
förflyttningar. Vid akuta förflyttningar följer alltid en narkossjuksköterska med.
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En annan prioriterad del för verksamheten har varit tillgängligheten för patienten. Händer något på
jourtid skall patienten kunna nå oss oavsett tid på dygnet. Vi har förbättrat tillgängligheten med nya
rutiner och tydlighet i utskrivningsmeddelande, applikationer och på hemsidan. För att undvika att
telefoner inte fungerar eller är avstängda under jourtid kopplas telefonen om på lördagar av personal
i tjänst. Vi har haft flertalet patienter som återkopplat till oss via 1177 att det är svårt med förnyelse
av recept, sjukskrivning eller behov av ny kontakt med sin kirurg. Några patienter som försökt få
snabb återkoppling har inte varit i kontakt med oss på ett par månader. Vi har ändrat i texten i
patientapplikationen att det kan ta 3–4 arbetsdagar att få ett nytt recept eller sjukskrivning. Patienter
som kontaktar oss på en fredag eller lördag via 1177 får ingen återkoppling förrän nästkommande
vardag.
Informationssäkerheten har förbättrats sedan vi sett över de inkommande avvikelser vad gäller
personuppgifter och access till huvudjournalsystem och NPÖ. Rutinerna har tagits fram i samråd
med superanvändare. När personal börjar och slutar har vi nu samlat all information där access ges
för att enklare få en bild på ansvarsfördelning och behovsstyrning av system. Vi granskar nu även
NPÖ på samma sätt som huvudjournalsystemet genom journalloggar. (se informationssäkerhet)
Förbättringar i systemet underlättar bra avvikelser. Avvikelsesystemet har kompletterats med
förbättringsförslag och vi har förtydligat att miljö och arbetsmiljö skall skiljas åt.
I samband med allvarliga händelser eller händelser som anmäls enligt lex Maria gör
verksamhetschefen en bedömning om händelseanalys ska utföras.

4.7 Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
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. I våra patientapplikationer skickas en automatisk uppföljning efter 14 och 30
dagar.
Klagomålshanteringen på RKC sker via olika säkra kanaler. Kommunikation sker framför allt via
1177vårdguiden, brevledes via teleQ, kundportal och under återbesök. Klagomål, beröm,
förbättringsförslag och synpunkter från patienter hanteras av Kvalitetscontroller och ledning.
Rapporter angående detta skickas månadsvis till samtliga medarbetare.
Vi arbetar med förbättringsförslag och hanterar klagomål på ett strukturerat sätt och vi upplever att
vi har bemött patienternas synpunkter. Samtliga anställda får ta del av kundportalens resultat
månadsvis. En sammanställning görs även kvartalsvis. 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. Net Promoter Score (NPS) är ett användbart sätt att mäta
användarupplevelse och nöjdhet. RKC har för rekommendationsvärdet NPS satt upp höga mål. På
klinikens enheter är målet> 90 på operation och vårdavdelning och >85 på mottagningen.
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Diagram: NPS vårdavdelning och operation per månad 2021

Diagram: NPS mottagningen per månad 2021
Klagomålen på mottagningen gäller främst läkarkontinuitet, bemötande och patientinformation. Vi
har ca 5000 nybesök patienter /år som kommer till mottagningen. Av dessa är det ca 16% som blir
opererade. Patienter som kommer till mottagningen där bedömningen är icke kirurgisk intervention
så upplever patienterna sig ibland missnöjda och uppgivna. Målet är att de skall få tillräckligt med
information för att kunna återgå till remittenten som lägger upp en rehabiliteringsplan för patienten.
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2021 Kundportal fritextsvar mottagningen

Antal

Beröm

78%

Klagomål

7,4%

Förbättringsförslag

15%

Åtgärdade förbättringsförslag och klagomål

11%

Tabell: Fritextsvar via kundportal på mottagningen 2021. Antalet fritextsvar som inkommit är 27.
Klagomål eller förbättringsförslag 1177 vårdguiden

Antal

Antalet individuella ärenden

9

Avslutade ärenden

8

Tabell: Antalet inkomna ärenden via 1177 vårdguiden.
Antalet fritextsvar Vårdavdelning-Operation 2021
Beröm

86%

Klagomål

1%

Förbättringsförslag

13%

Åtgärdade förbättringsförslag

2%

Tabell: Fritextsvar via kundportal vårdavdelning och operation 2021. Antalet fritextsvar som
inkommit är 100.

bild: exempel på beröm och feedback från patienter
I applikationen FRISQ Care utvärderar vi även upplevelser om vården anonymt efter 7 dagar
postoperativt.
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Bild: Anonyma svar i FRISQ Care applikation patientnöjdhet 7 dagar efter operation angående
bemötande på operationsavdelningen. 98,9% upplever sig vara mycket nöjd eller nöjda.

Bild: Anonyma svar i FRISQ Care applikation patientnöjdhet 7 dagar efter operation angående
bemötande på vårdavdelningen. 98,5% upplever sig vara mycket nöjd eller nöjda.
Övriga klagomål eller vårdskador som rapporteras från patienterna delges verksamheten från 1177,
LÖF och PaN. Samtliga fall följs upp i verksamheten och diskuterats efter journalgenomgång i
tvärprofessionella grupper. För att öka patientsäkerheten erhålls en månadsrapport från
patientnämnden med en sammanställning av ärenden. Rapporter från LÖF tas in årsvis då de saknar
liknande system. Under 2021 ökade besöksfrekvensen med 11% från 2020–2021. 2021 inkom 12
ärenden för utredning från LÖF. 1 av dessa är färdigutrett men ersättning har ej utgått. Totalt sett
kom det in 4 ärenden från PaN. I några av fallen har vi konstaterat att patienter har drabbats av
vårdskada. Patienter har ibland anmält detta till flera instanser varför det ibland kan finnas
dubbelregistreringar. Dessa patienter dokumenteras även i våra egna komplikationsregister.
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Diagram: Antal preliminära LÖF ärenden 2021 var 12. Antalet ersatta LÖF ärenden för 2021 är
ännu ej registrerat.
Antalet preliminärt registrerade LÖF ärenden på RKC ses i diagrammet ovan, en anmälan blir låst
först då den är helt färdigutredd och det är klart att det är där skadan uppstod. Först då utgår en
ersättning till patienten.

Diagram: Antal PaN ärenden 2021
Problemområde

Delproblem

Antal

Resultat

Resultat

2

Vård och behandling

Behandling

1

Vård och behandling

Diagnos

1

Vård och behandling

Läkemedel

1

Summa

5

Tabell: 4 individuella PaN ärenden har delgivits RKC under 2021.
* Observera att antal ärenden kan avvika från antal klagomål eftersom ett ärende kan innehålla upp
till tre klagomål. Ett ärende kan också beröra flera vårdinrättningar.
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Potentiellt undvikbara oönskade händelser (PUOH)
Ryggkirurgiskt centrum har ett ökat ansvar gentemot patienterna då vi har ett vårdavtal med
Regionen. Vårdval Ryggkirurgi innebär ett förlängt ansvar för patienter vårdade på kliniken under 2
år. De patienter som vårdas externt under perioden utreds separat som s.k. potentiellt undvikbara
oönskade händelser (PUOH) Dessa ärenden utreds grundligt och rapporteras till regionens
avtalshandläggare. Händelser som är undvikbara syftar till att förbättra patientsäkerheten och
kvalitén och leda till ett förbättrat handhavande av våra patienter på sikt.
Antalet puoh ärenden är svåra att analysera och data som inkommer har brister då det styrs utifrån
diagnoskoder och är inte förhandsgranskade. Dessutom föreligger en eftersläpning från regionen
vilket gör att vi inte kan redovisa samtliga fall inom 1 år.

4.8 Öka riskmedvetenhet och beredskap
Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan anpassas till
kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under
oväntade förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens.
Verksamheten har gjort stora omställningar under 2021 pga. pandemin. Detta har gjort att
verksamheten har behövt ställas om på både kort och lång sikt. Avtal har slutits med verksamheten
där kompetens och resurser har inventerats och frigjorts till andra verksamheter. Unika situationer
där vi veckovis och ibland dagligen ställt om och planerat för att möjliggöra en verksamhet med
patientsäkerheten i fokus. Olika områden har identifierats där kontinuerlig träning och simulering
görs i verksamhetens känsligaste områden.
Vårt fortsatta arbete kommer vara att implementera applikationen FRISQ med rehabiliteringsplaner
inom samtliga diagnoser under första kvartalet 2022. På så sätt kommer vi att kunna underlätta för
våra sjuksköterskor på den postoperativa enheten, fysioterapeuter och läkare att få möjligheten att
följa patienterna även efter operationen och under återbesöket. Vi kommer även att under 2022
använda FRISQ Care applikation i en betydligt större skala och utvärdera resultat, kundnöjdhet och
värdet av applikationen via Qlik sence verktyget. RKC innehar en stor mängd data och med Qlik
Sense kan vi hitta samband och mönster som kommer från verksamhets- och informationssystem.
Målet är att kontinuerligt monitorera eventuella medicinska komplikationer som uppstått inom 30
dagar efter operation eftersom övriga kvalitetsregister följer upp patienterna på årsbasis.
Relevanta områden

kompetensutvecklande träning/utbildning/simulering

Vårdhygien

Samarbete med infektionskliniken. Utbildning i på och
avklädning under pandemin
internutbildning med vårdhygien. Förbättrade rutiner
Reevaluering av städmetoder

Patientkontrakt

inskrivningsfunktion där patienters vårdbehov och
förberedande inskrivning optimeras
Applikationer. Digital information
Pcoa Patient controlled oral analgetica
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Relevanta områden

kompetensutvecklande träning/utbildning/simulering

Läkemedelshantering

Årlig läkemedelsgenomgång av farmaceut. Kontroll av
läkemedelsrester, hantering av kemikalier i
läkemedelsmiljön
Utvärdering av postoperativ läkemedelshantering för
minskad beroendesituation
Smärtutbildning
Smärtgrupp tvärprofessionell

kvalité

Utvecklad rotblokadsverksamhet. Diagnostiskt verktyg.
Patienter bedöms inför kirurgi. Urval av patient och nivå
och indikation.
Fortsatt utveckling av standardiserade arbetsmetoder vid
inskolning av nya medarbetare
Antalet postoperativa fysioterapibesök utökas från en till
fyra besök.

Akuta händelser

HLR utbildning
Simuleringsövning akut blödning
Simuleringsövning förflyttning av patient i trånga
utrymmen
Funktionstester av larmsystem

Kvalité, hygien och miljöförbättringar
RKC har 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 BHK mätningar samt säkrar kunskapsöverföring och återkoppling
till enheterna. Resultaten visualiseras med diagram och analyseras fortlöpande. Under 2021 har
styrdokumenten för hygienrutiner justerats allt eftersom folkhälsomyndighetens direktiv har
reviderats. Detta pga. den pågående pandemin.
Bemanning, resurser, utbildning och kompetensförsörjning
RKC har utformat en intern utbildningskalender där målet är en ökad kompetens inom det specifika
verksamhetsområdet och att skapa förutsättningar för en kvalitetsorganisation som är stödjande.
Pga. pandemin har denna utbildningsform pausats men kommer att återupptas i ny form. Utbildning
är viktigt för att utveckla vårdens kvalitet och för att inspirera och engagera medarbetarna. RKC har
haft öppna och återkommande föreläsningar och utbildningsronder vid några tillfällen per månad.
Vi vill stimulera till en ökad kunskap hos verksamhetens samtliga medarbetare och erbjuder
möjlighet till externa utbildningar under året. En utbildningsfond har skapats.
Läkemedelshanteringen på RKC
Vi arbetar med standardiserade format för läkemedelshantering under patientens sjukhusvistelse.
Sedan ett par år är patienten själv delaktig då vi använder Pcoa. (patientcontrolled oral analgecia).
En smärtapplikation finns tillgänglig för patienterna under sin sjukhusvistelse. I applikationen finns
även patientens individuella medicinlista som har en direkt koppling till patient FASS. För att följa
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de lagar och riktlinjer som ställs på verksamheten görs en årlig granskning av farmaceut från
apoteket.
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 föranleder ökad beredskap för
blåsöverfyllnad. 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 (vårdrelaterade infektioner). 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.
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5 RESULTAT OCH ANALYS
5.1 Ryggkirurgiskt centrum, siffror och analys
Nationell patientenkät 2021
Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i
Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina
erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården
utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och
ett redskap för styrning och ledning. Resultaten används för att:
•
•
•

förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv
som ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter
som ett redskap för styrning och ledning.

Under våren 2021 deltog RKC i den nationella patientenkäten för första gången. Syftet med
Nationell patientenkät är att fånga patienters upplevelser av vården som underlag för
verksamhetsutveckling.
Med hjälp av Nationell patientenkät får vi mer kunskap om hur patienterna upplever kontakten med
vården, kan göra jämförelser mellan enheter, lära av varandra, se förändringar över tid och förstå
variationer mellan olika områden och grupper. Nationell patientenkät skickas ut av SKR till
slumpmässigt utvalda patienter.
Frågorna som ställs utgår från patientens perspektiv. Formulären testas och utvecklas så att de kan
ge svar på vad patienterna menar är viktigt för dem och deras vård och behandling.
Rätten att bli hörd ger kraft att förändra
Bra vård skapas tillsammans. Tiden då patienter var passiva mottagare av vårdens tjänster är förbi.
Säker, effektiv och personcentrerad vård skapas av vårdpersonal, patienter och anhöriga
tillsammans.
Specialiserad sjukhusvård sluten

Diagram: Specialistvård Ryggkirurgiskt centrum, svarsfrekvens 63%. Utskick till 139 patienter
varav 88 svarade.
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Bild: Resultat av samtliga 7 dimensioner som legat till grund för frågeformuläret till patienten i
specialiserad slutenvård, ryggkirurgi.
Resultat: RKC ligger klart högt på samtliga punkter i den specialiserade slutenvården (88–94%). I
jämförelse med vårdval specialiserad ryggkirurgi är siffrorna i paritet med övriga aktörer.
Specialiserad sjukhusvård öppen, fysiska vårdbesök på mottagningen

Diagram: Specialiserad sjukhusvård öppen svarsfrekvens 46,4%. Utskick till 207 patienter varav
96 har svarat.
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Bild: Resultat av samtliga 7 dimensioner som legat till grund för frågeformuläret till patienten i
specialiserad öppenvård, ryggkirurgi.
Resultat: RKC ligger högt på samtliga punkter i den specialiserade öppenvården (77–84%). I
jämförelse med vårdval specialiserad ryggkirurgi är siffrorna i paritet med andra aktörer.
Nationella patientenkäten kommer att kompletteras med uppföljande analys och åtgärdsprogram
under 2022.
Mottagningen på RKC träffar årligen ca 9000 patienter varav >5000 är nybesök. Alla patienter ska
få ett första besök i specialistvården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin (innan
pandemin 30 dagar). Nedan visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som har väntat 90 dagar eller
kortare på ett första besök under den aktuella mätperioden.
Aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet
Aktuellt väntetidsläge är en preliminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta inom den
specialiserade vården. Ledig kapacitet visar om det finns möjlighet att ta emot patienter från andra
vårdgivare. Uppgifterna omfattar samma urval av besöksområden, undersökningar och
operationer/åtgärder som väntetidsdatabasen i övrigt.
Syftet är att ge svar på frågan om vem som kan ta emot en patient och när. Det underlättar för
patienter att utnyttja sin valmöjlighet och ger vägledning till vårdkoordinatorer vid hänvisning av
patienter till andra vårdgivare.
Region Stockholm - Väntetider i vården - en webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner
(vantetider.se)
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Planerad specialiserad vård – första besök och operation/åtgärd
Vad visas? Totalt antal väntande patienter med ett beslut om ett första besök eller en
operation/åtgärd och hur stor andel av dem som hittills har väntat 90 dagar eller kortare
(måluppfyllelse i procent). Resultatet presenteras i tidsintervall.
Redovisningen innehåller även uppgifter om andel patienter som själva valt att vänta längre än 90
dagar (patientvald väntan) och svarsfrekvens för rapporteringen i procent.
När/hur ofta? Mätningar genomförs och redovisas i hela landet varje månad. Under 2021 har
redovisningen ej redovisats publikt. Dessa data kommer från CVR (Centrala väntetidsregistret)
Se resultat för planerad specialiserad vård – besök
Se resultat för planerad specialiserad vård – operation/åtgärd

Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm
öppenvård Selection Status: Vårdgivare:
Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm Fas: Första
kontakt År: 2021
Andel PVV
Över 90 dagar
Andel inom 90 dagar *
Andel 61-90 dagar
Andel 31-60 dagar
Andel inom 30 dagar

0,8%
0,7%
99,3%
4,8%
41,1%
53,3%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Andel inom 30 dagar

Andel 31-60 dagar

Andel 61-90 dagar

Andel inom 90 dagar *

Över 90 dagar

Andel PVV

120,0%

Bild: Planerad specialiserad vård – besök. Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett
första besök i specialiserad vård på Ryggkirurgiskt centrum, 2021. Resultat: 99,3% av patienterna
fick första besök inom vårdgarantin 90 dagar. Endast 0,7% väntade >90 dagar varav 0,8% var på
patientens egen begäran (PVV patientvald väntan).
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Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm Selection Status:
Vårdgivare: Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm Fas:
Operation/Åtgärd År: 2021
Andel PVV

0,0%

Över 90 dagar

0,2%

Andel inom 90 dagar *

99,8%

Andel 61-90 dagar

3,1%

Andel 31-60 dagar

28,7%

Andel inom 30 dagar

68,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Andel inom 30 dagar

Andel 31-60 dagar

Andel 61-90 dagar

Andel inom 90 dagar *

Över 90 dagar

Andel PVV

120,0%

Bild: Planerad specialiserad vård – operation/åtgärd. 2021. Resultat: 99,8% av patienterna fick en
operation/åtgärd inom 90 dagar. Endast 0,2% väntade >90 dagar.
Källa: CVR, Region Stockholm
Under 2021 har >1400 patienter genomgått någon form av kirurgisk intervention på RKC. Det är en
ökning på ca 9 % från 2020. Antalet besök på mottagningen har ökat med ca 13% från 2020. Nedan
presenteras resurser och produktionsdata.
Mått

indikator

Antal vårdplatser

19

Antal HDU platser

3

Antal operationssalar

3

Antal operationer

>1400

Antal nervrotsblockader

>500

Antal Vårddygn

>1700

Medelvårdtid dygn

1,26

Antal besök på mottagningen

>9000

Tabell: Data över verksamhetens resurser och produktion 2021.
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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.
Under 2021 ser vi ingen ökning i patientgruppen ASA klass 3 eller 4 mot föregående år vilket inte
innebär några ökade risker för komplikationer pre- per-och postoperativt.
Summa Operationer>1400

ASA klass

% fördelning

ASA KLASS

1

29%

ASA KLASS

2

52%

ASA KLASS

3

17%

ASA KLASS

4

0,4%

ASA KLASS

ej bedömda

1,6%

Tabell: Antal operationer indelade i ASA klasser 2021.
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.
RKC har ett väl inarbetat koncept där patienten får information om det förväntade vårdförloppet
med fokus på postoperativ smärta och illamående. Alla patienter erhåller därefter en individuell
ordination av premedicinering i relation till tidigare analgetika konsumtion. Medelvårdtiden har
minskat från 1.44 till 1,26 vårddygn senaste året då verksamheten gjort förändringar och finjusterat
eftervården.
För säkerhet och kontinuitets skull har RKC bemannat den postoperativa enheten med samma
anestesipersonal som vi bemannar operationsenheten med. Ett roterande schema har skapats där
personal växlar mellan enheterna. Syftet är att öka förståelsen. Vår strävan är att vara väl
smärtlindrad efter operationen och vi arbetar mycket med att hitta rätt strategi för olika patienter.
Postoperativ smärta innan utskrivning från UVA

Andel i %

0 - Ingen smärta

23%

1 - Lätt smärta

33%

2 - Måttlig smärta

33%

3 - Svår smärta

7,2%

ej bedömda

3,8%

Tabell: UVA = Uppvakningsavdelning, postoperativ enhet. Tabellen illustrerar resultat av
uppskattad medelsmärta postoperativt med hjälp av NRS på samtliga patienter under 2021.
Resultat: Patienten flyttas från UVA (uppvakningsavdelningen) till vårdavdelningen då NRS är <4.
Vissa patienter med svår smärtproblematik har högre än 4 NRS innan operation och kommer
sannolikt ej ha lägre än 4 i NRS vid förflyttning till vårdavdelningen. Målet är att smärtan inte ska
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hindra vila, djupandning och förflyttning eller öka risken för illamående och kräkning.
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. Trots att risken
för allvarliga komplikationer, såsom 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. Inför kirurgi görs en individuell
bedömning där risken för biverkningar vägs in mot läkemedelseffekter. Operationsenheten följer
riktlinjer genom en multimodal profylax. Utvärdering av behandlingen och åtgärder kring PONV
sker fortlöpande. Vi behandlar samtliga patienter som högriskpatienter för att utveckla PONV.
PONV graderas med en 4-gradig skala
0 inget illamående
1 mycket milt illamående
2 måttligt illamående
3 svårt illamående
4 kräkning
PONV

Antal i %

0 - Inget illamående

86%

1-milt illamående

6,6%

2-måttligt illamående

2,4%

3-svårt illamående

0,2%

4-Kräkning

0,4%

ej uppgett

4,7%

Tabell: PONV på UVA = Uppvakningsavdelning, postoperativ enhet 2021
Resultat: Majoriteten av patienterna har inget illamående alls. Ett fåtal upplever illamående och
kräkning.
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Nationella kvalitetsregistret Swespine

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.
I jämförelser mellan opererande kliniker Case-mix justerade och därmed rättvisande
patientrapporterade klinikjämförande resultat finns sedan april 2018 tillgängliga för allmänheten på
SKR:s öppna plattform, Vården i siffror www.vardenisiffror.se. Data uppdateras dagligen. Detta
utgör en unik möjlighet för både allmänheten och enskilda kliniker att rättvisande kunna bedöma
och jämföra sina och andras klinikers resultat. 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 presenteras i det Svenska Ryggregistret
www.Swespine.se för vårdgivare i professionen.

Tabell: Vården i siffror Riket-Ryggkirurgiskt centrum 1 årsuppföljning.
I ryggregistret Swespine ligger RKC väl över genomsnittet och bland de främsta klinikerna i riket.
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Nedan redovisas jämförelser med riket för våra vanligaste 7 diagnoser.
•

Diskbråck

•

Spinal stenos

•

Kotglidning/ Rotkanalstenos

•

Segmentel rörelsesmärta SRS

•

SynovialCysta

•

Degenerativ skolios

•

Degenerativ halsrygg

Årligen djupanalyserar klinikens de 20 lägsta resultaten från Swespineregistret och använder dessa i
ett lärande syfte, dels för framtida patienturval, dels som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete.
Resultat QPI Swespine data RKC 1 års uppföljning
NRS (Numerisk smärtskala 0–10) bedöms före operation och efter 1 år
EQ5D (Livskvalitets mått) är en standardiserad självskattningsskala för att beskriva och mäta hälsa och hälsorelaterad
livskvalitet.
NKI (nöjd kundindex)
GS (global assessment) betygsskala för att utvärdera en övergripande funktion under en angiven tidsperiod utifrån
psykisk eller psykiatrisk sjukdom till hälsa
ODI Owestry instrument för skattning av hindrande smärta i ländryggen i vardagen

Diagram: Resultat QPI Swespine data RKC 1 års uppföljning. Diskbråck.
Nöjdhet RKC 85,7%, Riket 79,9%. (GA)Bensmärta: Försvunnen RKC 46,2%, Riket 33,4%
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Diagram: Resultat QPI Swespine data RKC 1 års uppföljning. SRS. Nöjdhet RKC 74,8%, Riket
76,4%. (GA)Ryggsmärta: Försvunnen RKC 21,6%, Riket 17,6%

Diagram: Resultat QPI Swespine data RKC 1 års uppföljning. Synovialcysta. Nöjdhet RKC 86,8%,
Riket 80,9%. (GA) Bensmärta: Försvunnen RKC 59%, Riket 45,9%
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Diagram: Resultat QPI Swespine data RKC 1 års uppföljning. Degenerativ Skolios
Nöjdhet RKC 81,3%, Riket 61,2%. (GA)Bensmärta: Försvunnen RKC 21,2%, Riket 10,6%

Diagram: Resultat QPI Swespine data RKC 1 års uppföljning. Degenerativ halsrygg. Nöjdhet RKC
83%, Riket 68%. (GA)Armsmärta: Försvunnen RKC 41%, Riket 21%.
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5.2 Internrevision
Klinikens ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och 9001 sedan 2018. Internrevision
genomförs årligen för att bekräfta att verksamheten lever upp till standardens krav. Intern miljöeller kvalitetsrevision innebär att stickprov görs mot samtliga delkrav i standarden ISO 14001/9001.
För att säkerställa bra och effektiva arbetssätt och processer. 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.
Intern revision är utförd: 2021-03-10 utan avvikelser
Antal avvikelser 0
Antal förbättringsåtgärder 9

Bakgrund, kort sammanfattning om verksamheten:

Ryggkirurgisk verksamhet med mottagning,
operation och vårdavdelning. Har vårdval
Ryggkirurgi, avtal med Region Stockholm. De tar
också emot patienter från försäkringsbolag och
patienter från andra regioner. Har under senaste året
påverkats av rådande pandemi och har då ställt om
verksamheten på inrådan av regionen och endast
opererat imperativ ryggkirurgi vilket menas planerad
vård som inte kan anstå. Under några veckor i början
av 2021 har man även tagit emot covid patienter från
akutsjukhusen till slutenvårdsavdelningen och
endast bedrivit sådan vård under dessa veckor.
Ordning och reda och systematiskt
förbättringsarbete genomsyrar verksamheten. Sedan
föregående revision så har man sagt upp Textilia
som tvättleverantör och upphandlat nytt avtal med
CWS. Gällande MTA så har avtal för FU tecknats med
Danderyds sjukhus.

Kommentarer och slutsatser:
Verksamhetens styrkor:

Snabba beslutsvägar. Flexibel organisation. Har arbetat
aktivt med att öka medarbetarnöjdheten med att ta temp
på organisationen varje vecka och hela verksamheten
gick igenom utbildning i kvalitetskultur med 13 stödjande
beteenden. Höga poäng på patientnöjdhet som dessutom
följs upp kontinuerligt men med dalande svarsfrekvens.
Positivt att höra om hur patienter bjudits in till dialog med
anhöriga en tid efter operation. Chans till förbättringar
efter förslag av patienterna.

Verksamhetens svagheter:

Få eller inga miljöavvikelser. Utbilda handläggare så att
samsyn förbättras på vad som är en miljöavvikelse
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Bakgrund, kort sammanfattning om verksamheten:

Ryggkirurgisk verksamhet med mottagning,
operation och vårdavdelning. Har vårdval
Ryggkirurgi, avtal med Region Stockholm. De tar
också emot patienter från försäkringsbolag och
patienter från andra regioner. Har under senaste året
påverkats av rådande pandemi och har då ställt om
verksamheten på inrådan av regionen och endast
opererat imperativ ryggkirurgi vilket menas planerad
vård som inte kan anstå. Under några veckor i början
av 2021 har man även tagit emot covid patienter från
akutsjukhusen till slutenvårdsavdelningen och
endast bedrivit sådan vård under dessa veckor.
Ordning och reda och systematiskt
förbättringsarbete genomsyrar verksamheten. Sedan
föregående revision så har man sagt upp Textilia
som tvättleverantör och upphandlat nytt avtal med
CWS. Gällande MTA så har avtal för FU tecknats med
Danderyds sjukhus.
oavsett direkt eller indirekt orsak, se till resursanvändning
och onödiga transporter mm som miljöavvikelse.

Verksamhetens möjligheter:

Intressentkartläggning kan utvecklas med att tydligare
visa vilka som prioriteras. Genom att analysera vilka
intressenter som finns och prioritera dem i olika
intressegrupper får man en bättre bild över vilken
information som behöver kommuniceras och vilka
intressenter som behöver vara med i vilka beslut.

Verksamhetens hot:

Ändrade avtal alternativt ersättningssystem.

Förbättringsmöjligheter:

1.Prioritera intressenterna, se vidare beskrivning under
möjligheter. 2. Se över riskmatrisen/riskkartläggningen, ta
bort gamla släckta risker och risker som ligger dubbelt
och nedprioritera risker som är osannolika och/eller låg
allvarlighetsgrad. 3. Se till att ansvariga läggs till på de
prioriterade riskerna och fyll i åtgärder allt eftersom.
Ansvarig och åtgärder saknades på en del risker som ni
hade bedömt med hög sannolikhet och allvarlighetsgrad.
4. Laglistan bör vara lättillgänglig för alla, lägg in den i
Centuri och kommunicera ut den bland medarbetarna. 5.
Kundnöjdheten som presenteras på hemsidan kan
förtydligas med tidsperiod och antal respondenter. 6. Öka
miljöavvikelserapportering genom att klassificera
avvikelser både som miljö och/eller arbetsmiljö-,
patientsäkerhets- eller kvalitetsavvikelse. 7. Ange vem
som är dataskyddsombud både i interna dokument samt
på hemsidan. 8. Se över rutin kring
personuppgiftsincident, vem anmäler och hur? Se till att
rutinen blir känd av alla medarbetare. Risk att anmälan ej
sker skyndsamt om medarbetaren endast rapporterar i
avvikelsemodulen i Centuri. 9. Meddela
kvalitetsutvecklaren på Sophiahemmet vilka miljöombud
som finns i verksamheten så att ingen information missas
och att alltid någon kan medverka på mötet.

Övrigt

Inför covid-vården utfördes en gedigen riskanalys där
arbetssättet inkluderad alla medarbetare, detta ser vi som
mycket positivt och som ett resultat så uppkom inga
risker akut eller tillbud. Bra gjort!
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5.3 Externrevision
Med hjälp av den internationella standarden för miljö och kvalitetsledningssystem ISO 14001 och
9001, kan RKC identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön och ge oss verktygen för
att skapa en effektiv verksamhet med enhetliga strukturerade processer för att ständigt utveckla
kvalitetsarbetet. Den årliga externa revisionen i miljö och kvalité hjälper oss att utveckla vårt
arbetssätt på området, exempelvis genom att vi går igenom hur vi målsätter viktiga delar som kan
påverka användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp samt att säkra
kvaliteten i produkter, processer och system längs hela vårdkedjan. På så sätt kan vi utvärdera våra
produkter enligt vedertagna standarder eller specifika kundkrav. Externrevisorn intygar formellt att
produkter och tjänster uppfyller vedertagna externa och interna standarder.
I april 2021 recertifierades RKC i miljö och kvalité ISO14001 och ISO 9001
AUDIT REPORT PART A - EXECUTIVE SUMMARY
Executive Summary
The system has been found to fully providing the required level of control. The organisation’s
context is well defined, leadership has been effectively demonstrated and commitment levels are
evident. This is reflected in the levels of compliance with requirements and operational control
evident at the organisation during the audit process. The availability of documented information to
demonstrate that the system is well implemented and well understood throughout the organisation is
acceptable. This audit has involved a review of system administration activities, a review and
sample of site activities remote, as well as review of job related records. It was fully evident that the
key policy commitments are being adhered to.
RKC (Ryggkirurgiskt centrum AB) performs spine surgery for Region Stockholm (public health
care in Stockholm) and for insurance companies and they fulfil their commitments. Management
system is deemed effective and is of Best Practice.
Perform improvement meetings by having each unit participate via Teams to avoid physical
meetings. During the three year period there have been several improvements, as for the privios
year systems for “digiphysical” contact with patients. 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, especially during the pandemic. Management review and
internal audit has been focusing on processes and work for continual improvements.
The system is deemed effective and has a very high level of performance, it also conforms to
context and processes. RKC is recommended for continual registration to ISO 9001:2015 and ISO
14001:2015.
Executive Summary

Conclusion of the overall effectiveness of the
process: Process/ Audit Area is satisfactory

1 Organisational Context (External / Internal issues
/interested parties / boundaries and scope / process
identification

- best practice(s) identified

2 Leadership (Process based approach, risk based
thinking, policy, identification of roles and responsibilities)

- best practice(s) identified

3 Performance Evaluation and Improvement Processes

- best practice(s) identified
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Executive Summary

Conclusion of the overall effectiveness of the
process: Process/ Audit Area is satisfactory

4 Planning and Support Processes

- best practice(s) identified

5 Site Tour and Process Audits: Operational Controls,
Resources, Aspects / Impacts, Emergency
Preparedness, Compliance Obligations, Documented
Information

- best practice(s) identified

6 Inpatient, Surgery and outpatient process

- best practice(s) identified

Summery

Major NCs 0
Minor NCs 0
OFIs 0
AoCs 0
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6 MÅL, STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR
Korta och långsiktiga mål
RKC arbetar kontinuerligt med kvalité- och förbättringsarbeten och är en nytänkande klinik med
moderna lösningar. Vårt största mål är att fortsätta vara en av de ledande ryggkirurgiska klinikerna i
Sverige genom att främja en patientcentrerad modern vård med hög delaktighet hos patienterna. En
av utmaningarna har varit att få till en enkel och naturlig kommunikationsväg in och ut för personal
och patienter. Kommunikationsmodellerna som används i vården har haft en stark utvecklingskurva
senaste åren och RKC har utvecklats i samma takt genom att till exempel implementera digitala
verktyg för att öka sin tillgänglighet. under 2022. De lösningar som var moderna för ett par år sedan
är numera inaktuella och på många fronter sker en utveckling. Mer användarvänlig design.
Koppling till bank id för säkrare informationsflöde. Verksamheten behöver kontinuerligt göra nya
riskanalyser för vad teknikinförandet medför framför allt när det gäller kvalitet och värdegrund.
Gemensam vårdprocess för vårdgivare och patient - FRISQ Care
Under Q1, 2022 kommer de nya vårdplanerna optimeras och i samband med detta byts FRISQ
applikationen ut och ersätts av en webbsida. Detta innebär en generell förbättring då
kommunikationen till patienterna sker via sms. Vissa tillägg som tex. grenade formulär, möjlighet
att spara utkast på formulär och fortsätta senare är nya funktioner. Patienten får då ett sms med en
länk till FRISQ när den har en aktivitet att genomföra. Patienten får även avisering via sms när ett
möte dvs. operationen bokas i FRISQ.

Chattfunktion i Doktrin för förbättrad uppföljning och delaktighet hos patienterna
Målet är att ha utökade kommunikationskanaler för våra patienter. Doktrins medicinska innehåll
och digitala lösning effektiviserar kommunikation och samarbete mellan vården och patienterna.
Målet är att samtliga postoperativa kanaler och primära kontakter med fysioterapeuter skall ske
synkront eller asynkront via en chatt. Under Q1 2022 införs chattfunktionen i mindre skala för att
senare i andra etappen ingå i fler funktionsområden. Telefonsupport har tidigare varit begränsad till
dagtid. Förhoppningen är att telefonköer och samtalsfrekvens skall sjunka och att resultatet blir
nöjdare patienter.
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Bild: Mål och visioner för RCCs-chatt Hur kan vi bli mer tillgängliga för patienterna, förbättra
arbetsmiljön och minska samtalsfrekvensen.

Bild: Instruktion för RKC-chatt på rkc.se.

Bild: En plattform för en fullständig digifysisk patientresa.
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Patientsäkerhetskulturmätning
Patientsäkerhet har under senare år blivit en uppmärksammad del av kvalitetsbegreppet i hälso- och
sjukvården. Ett angeläget mål är att förebygga vårdskador genom att fortsätta utveckla
patientsäkerhetskulturen hos alla medarbetare. RKC utför medarbetarundersökningar regelbundet.
Under 2022 skall dessa kompletteras med mätningar av patientsäkerhetskulturen Hållbart Säkerhets
Engagemang (HSE). Frågeställningarna i HSE kompletterar medarbetarfrågorna och ger en ökad
systematisk förståelse, skapar en gemensam bas, underlättar uppföljning och tydliggör åtgärder som
behöver hanteras i verksamheten.
RKC kommer även fortsättningsvis att återkoppla händelser, avvikelser, risker, vårdskador och
kvalitetsdata via "Händelsenytt" för att stimulera till dialoger på APT-möten och belysa vikten av
att rapportera avvikelser. Målet är att vi utvecklar vårt arbetssätt med riskbedömningar och analyser
av dessa för att minska högriskmoment genom att förbättra och förändra arbetsrutiner och PM.
Ett ytterligare mål är att utveckla verksamheten utifrån de komplikationer som har framkommit via
journalgranskning och återkoppling till verksamheten från andra insatser. Veckovis skall
sammanställningen eller de fall som har framkommit analyseras och presenteras på återkommande
internutbildningar. Målet är att skapa en bättre rutin för återkoppling till verksamheten så att vi
kontinuerligt kan identifiera svagheter i systemet och i de olika vårdprocesserna såsom inskrivning,
bedömning, planering och vårdbehov.

Verksamhetsmål 2022
Områden, mål, indikatorer/egenkontroller
Övergripande mål

Mål

Indikator/egenkontroller

Kvalitetsmål

Förbättrad patientkommunikation

Inkommande samtal Tele Q
Antalet kommunikationer via
Chattfunktion

Mäta Kundnöjdhet

NPS Vårdavdelning och operation
NPS mottagning
NPS Frisq CARE
NJK försäkringspatienter
NPS rehabilitering RKC

Egenkontroller

Nationella kvalitetsregister

Antal svar en årsuppföljning i %

Följa, mäta och registrera VRI

Ingen Sepsis
Ingen Reoperationer åter intagen
Ingen UVI
Ingen Ytlig infektion
Ingen Djup infektion
Ingen Pneumoni
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Övergripande mål

Mål

Indikator/egenkontroller

Mäta följsamhet av BHK regler
kvartalsvis

BHK operation
BHK vårdavdelningen

Mäta antalet patienter med ASA
klass >4

Ingen Operationer/patienter med
ASA klass 4

Utföra städkontroll med optiska
mätinstrument

Antalet städkontroller ATP mätningar
vårdavdelning
Antalet ATP mätningar operation

Avvikelser

Mäta kundnöjdhet städning

Patientupplevelse städning

Mäta, analysera och registrera
antalet ärenden /Avvikelser

Antal Händelseanalyser
Antalet LÖF ärenden
Antal individuella ärenden från
Patientnämnden
Antal IVO ärenden
Antalet avvikelser
Antal medicinska strykningar
Antal Riskanalyser

Mäta analysera och registrera per- och
postoperativa komplikationer och data
under vårdtiden

>500ml blödning peroperativt
Reoperation samma vårdtillfälle
Postoperativt illamående på UVA

Mäta, analysera och registrera
postoperativa komplikationer

Stroke
Lungembolier
DVT
Hjärtinfarkt

Läkemedel

Aktivt arbeta för att minska mängden
miljöskadliga läkemedel

Mängden läkemedel som förskrivits
postoperativt som är miljöbelastande

Minska förskrivning av antibiotika och
smärtstillande läkemedel

DDD Dygnsdoser
beroendeframkallande/smärtstillande
läkemedel förskrivna
DDD antibiotika primära 3 typerna
förskrivna på RKC
Andelen uthämtade recept på
antibiotika postoperativt
Totala Andelen DDD antibiotika
förskrivna

Mäta Anestesigas
förbrukning/operation

Följa upp mängden och försöka
minska utsläpp av anestesigaser
enligt miljömål från Regionen
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Övergripande mål

Produktion

Mål

Indikator/egenkontroller

Årlig läkemedelsrevision

Årlig läkemedelsgenomgång med
Apoteket

Mottagning

Totalt antal mottagningsbesök varav
nybesök
Antal fysiska besök postoperativa
sjuksköterskemottagningen

Operation

Antal operationer
Antal mobiliserade patienter inom 60
minuter
Medelvårdtid UVA

Vårdavdelning

Antalet omläggningar Postoperativ
sjuksköterskemottagning

Enhetsmål 2022
Operationsenheten
Operationsenheten har som målsättning under 2022 att tillsammans med övriga verksamheter skapa
samarbetsgrupper som till exempel smärtgrupp och förbandsgrupp. Detta förväntas leda till bättre
förberedda patienter och en säkrare vård. Vi strävar efter att nå en fulltalig personalstyrka med hög
kompetens inom våra specialistområden. Vårt mål är även att under 2022 sänka
infektionsfrekvensen, genom att t ex införa krav på rakning för män vid alla operationer. Det är
särskilt viktigt ur infektionshänseende vid främre halsryggskirurgi och bidrar även till en ökad
säkerhet vid narkos.
Fysioterapienheten
1. Ökad tillgänglighet genom fler informationskanaler till fysioterapeut genom:
chattfunktion via Doctrin med möjlighet till triagering och rehabilitering online
utökade telefontider och uppföljning
utvecklat informationsflöde pre- och postoperativt både med ökad närvaro av fysioterapeut
postoperativt liksom i FRISQ Care.
• förlägga den postoperativa grupprehabiliteringen i friskvårdslokaler utanför verksamheten
(Friskis och svettis Kungsholmen) men ledas av fysioterapeut från RKC, vilket möjliggör att
fler patienter kan delta. Det ger även bättre förutsättningarför att träffa fler av de patienter
som av medicinsk anledning behöver individuell uppföljning postoperativt. På detta sätt kan
vi bättre hjälpa patienten över till friskvården när den är färdigrehabiliterad av RKC.
• strukturerad schemaläggning av postoperativa patienter med omfattande smärtproblematik.
• utvärdering av patientnöjdheten rörande den postoperativa verksamheten kommer att utföras
under 2022 via FRISQ.
• uppmuntran till fortsatt utvecklat kvalitetsarbete genom att mer frekvent över året rapportera
avvikelser och genomföra riskbedömningar i fysioterapiflödet.
2. Kontinuerlig utveckling av kvaliteten på rehabiliteringen, genom:
•
•
•

•

Utvecklad postoperativ rehab med tydlig förankring i aktuellt evidensläge, i syfte att öka
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•
•
•

patientens delaktighet i rehabiliteringen med målet om ökad funktion och välmående.
uppstart av smärtgrupp där nya arbetssätt gällande adekvat hantering av smärtpatienter
struktureras upp och implementeras på individbasis.
fortsätta att arbeta multiprofessionellt med övriga vårdprofessioner inom och utanför RKC
där behovet finns.
Främja vidareutbildning av fysioterapeuter mot specialistkompetens eller annan
yrkesspecifik vidareutbildning.

Vårdavdelningen
•

Skapa en tvärprofessionell smärtgrupp

En ny, klinikövergripande grupp som träffas 1 gång/månad för att justera aktuell smärtregim utifrån
såväl den senaste forskningen, beprövad erfarenhet och våra patienters individuella förutsättningar.
•

Utvärdera och optimera den postoperativa sjuksköterskemottagningen/sårmottagningen

Antal samtal och besök till vår mottagning ökar ständigt. För att förbättra arbetsmiljön och utveckla
kompetensen så införs ett rotationsförfarande där sjuksköterskor växlar mellan arbete på
mottagningen och vårdavdelningen. Vårdavdelningens undersköterskor har ansvar för
verksamhetens sårmottagning. Målet är att utnyttja vår erfarna undersköterskors kompetens
gällande sårvård.
•

Zengio smärtapplikation. Utökat användningsområde. Mätning av illamående från 1–10.

Mottagningen
•

FRISQ patientwebb. Fortsatt arbete pågår med implementering av FRISQ appen på Webb.
Förhoppningen är att bokningen i FRISQ kan ske synkront med journalsystemet.

•

Ny inskrivningsfunktion. Verksamheten utökas med en inskrivningssköterska på halvtid
under 2022. Vi ser ett ökat behov av att förbereda verksamheten och patienterna inför
kirurgi och även underlätta utredningsarbetet vid behov.

•

Extra mottagningar. För att hålla ner väntetiderna för nybesök och hålla vårdgarantin har vi
under 2021 haft kvällsmottagningar samt enstaka lördagsmottagningar som vi kommer att
fortsätta att ha under 2022.

•

Digitala kallelser. Ett arbete pågår med att kunna skicka kallelser via Kivra till patienterna.
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