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1 Kvalitets- och patientsäkerhetscontrolling gällande hälso- och 
sjukvård 

Kvalitets- och patientsäkerhetscontrolling genomförs två gånger årligen och är en del av 

ägarens uppsiktsplikt. 

Kvalitetscontrolling av sjukhusförvaltningarna utgår huvudsakligen från data framtagen ur 

Kvartalen, Verksamhetsanalysen och den sammanställning som görs i ”Sjukhusrapporten”. 

Regionala riktlinjer och plan för patientsäkerhet 2019 utgör underlag till 

patientsäkerhetscontrollingen. 

Controlling av Närhälsan utgår huvudsakligen från data framtagen ur Hugin och Munin. 

Controlling av Folktandvården, Regiongemensam hälso- och sjukvård respektive Hälsa och 

Habilitering utgår från tillgängliga adekvata kvalitetsdata. 

Särskilda områden utgående från regionstyrelsens beslut om detaljbudget 2019-02-05 utgör 

även underlag för controllingen. 
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2 Koncernkontorets sammanfattning gällande kvalitet och 
patientsäkerhet 

Förvaltningen uppvisar förbättrade värden inom flera områden inom patientsäkerhet, 

exempelvis VRI, fall och för flertalet Stramamål. Inom kvalitetsområdet visar flertalet SVF 

inom cancer visar bra resultat och bäst utfall i regionen. Särskilt framgångsrikt är arbetssättet 

"one stop clinic", vilket tidigare uppmärksammats. Urologin vid NU är snabbast i landet med 

att utreda urinblåsecancer. 

Dock ses fortsatt stora utmaningar inom kvalitetsområdet. 
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3 Kvalitet 

3.1 Barn och ungdomars hälsa 

Andel barn 18 år med typ 1 diabetes med HbA1c 52 mmol/mol, NU-U 66,7 %, NU-T 39,5 % 

(mål ≥ 60 %, riket 42,7%) och andel barn 18 år med typ 1 diabetes med HbA1c 70 mmol/mol, 

NU-U 6,9 %, NU-T 10,2 % (mål 10). 

Resultatet vid Uddevalla är väldigt bra, men det är stora skillnader i utfall mellan Uddevalla 

och Trollhättan. 

Vad görs för att förbättra utfallet vid Trollhättan? 

Vi deltager aktivt i förbättringsarbeten sk IQ projekt. Vi ser över bemanningen på läkarsidan 

på NÄL och vi har startat upp arbete med Stöd och behandlingsplattformen för diabetes. 

Vi jobbar ju även nu aktivt med start av den nya generationens pumpar. 

Koncernkontorets kommentarer:Inom barndiabetes finns fortsatta utmaningar för att göra 

vården mer jämlik för barn med diabetes. 

3.2 Cancersjukdomar 

NU-sjukvården har flera SVF inom cancer med bättre/högre utfall än riket, även om inte 

målvärdet nås. Inom flera SVF är det ganska stora skillnader i utfall mellan Uddevalla och 

Trollhättan. Andel patienter med hudmelanom som genomgått primär operation senast 7 

dagar från första besök, NU-T 37,5 % (NU-U 64,5 %, riket 48,6 %). Även andel patienter 

primärt opererade för hudmelanom där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för 

operation är betydligt lägre vid NU-T, 18,2 % (NU-U 40,2 %, riket 55 %). 

Vad görs för att förbättra utfallet? 

NU-Uddevalla innebär hudmottagningen där vi tar bort melanomsuspekta förändringar vid 

första besöket i all regel = långt under 7 dagar. NU- NÄL omfattar nog melanom som 

opereras av ÖNH, Kirurgen eller ortopeden (bör inte vara så många patienter totalt). Dessa 

har har bedömts på hud i Uddevalla där SVF startas och sedan remitterad för excision till t.ex. 

öron (för att förändringen var för stort att ta bort hos oss). Då kan det bli svårt att skrapa fram 

en op-tid inom 7 dagar. Vi har löpande dialog med alla medverkande kliniker för att ha så 

smidig logistik som möjligt. 

Ang patologen vet jag inte vad skillnaden mellan Uddevalla och NÄL kan bero på. Kanske 

man glömmer SVF-märka PAD-remisser på NÄL? Finns ingen direkt melanomrutin hos t.ex 

ortopederna. Patologen har dock förbättrad sina svarstider betydligt under de senaste 

månaderna. Patologkliniken hanterar inkommande SVF-prover/material på samma sätt 

oberoende på vart de kommer ifrån. Patologkliniken är en del av hela vårdförloppet. 



NU-sjukvården, Kvalitets- och patientsäkerhetscontrolling hälso- och sjukvård 6(22) 

 

Andel patienter med lungcancer där datum för behandlingsstart (kirurgi eller radioterapi) är 

senast 44 dagar efter datum då remiss skrevs till utredande klinik, NU-T 4,5 % (riket 10 %). 

Vad är orsaken till den låga måluppfyllelsen? Åtgärd? 

Operationer sker på SU och det är svårt att påverka den tiden. Radioterapi är olika typer av 

behandlingar och att slå ihop dem till ett tal blir missvisande. Hela tiden arbetas med 

förbättringar och öka antal lungläkare samt antalet sjuksköterskor för att korta ledtiderna för 

patienterna. 

Tider för PET-CT på SU har utökats men vissa veckor räcker de ändå inte till. 
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Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-besked om cancerdiagnos senast 11 dagar 

efter datum för utförd prostatabiopsi, NU-U 4,5 % (riket 10,5 %). 

Vad är orsaken till den låga måluppfyllelsen? Åtgärd? 

Tiden till PAD-svar är fortfarande för lång enligt målledtid men Patologkliniken arbetar hela 

tiden för att korta SVF-tiderna. Vid NU-sjukvården tar man 12 trådar för PAD men på flera 

andra sjukhus tas endast 4. Framöver vill NU-sjukvården följa det nationella vårdprogrammet 

där MR är första undersökning och riktad biopsi görs där MR visar fynd. Detta kommer att 

miska trycket på patologikliniken men öka trycket för MR-undersökningar inom BFM. 

Totala ledtiden för SVF-prostatacancer är för NU-sjukvården bäst i landet. 
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Koncernkontorets kommentarer: Flera processer visar bra resultat och det pågår en del 

arbete för att ytterligare korta tiderna till åtgärd för patienterna. I en del SVF är NU-

sjukvården beroende av andra vårdgivare, vilket är en svårighet.  

  

3.3 Endokrina sjukdomar 

Andel typ 1 diabetespatienter med blodtryck 140/85 mm Hg, NU-sjukvården 76 % (mål ≥ 

90 %, riket 75 %). 

Pågår arbete för att öka andelen som når blodtrycksmålet? 

Detta arbete pågår hela tiden. BT-målet är mkt högt satt. I VGR klarar endast en enhet målet 

(Frölunda specialistsjukhus) när jag tittade senast. Vi har ju önskat ett hörn med lugnare miljö 

och bekväm fåtölj där man kan mäta BT inför besök, men har tyvärr ingen bra lokal för detta. 

Patienterna har rel ofta BT i överkant här och vi ber att de kollar om på VC och det är då 

bättre. Vi för då in det nya trycket i NDR men har hela tiden några patienter som ligger i NDR 

med högre tryck där vi inte hunnit få in det nya trycket. 

Koncernkontorets kommentarer:Det finns fler än FSS som klarar blodtrycksmålet. Vid andra 

enheter har man bl a lagt ansvaret för att titrera upp blodtrycksmediciner på sjuksköterskor 

och satsat på de patienter som inte når blodtrycksmålet. 

3.4 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Andel patienter med ST-höjningsinfarkt som får reperfusions-behandling inom målsatt tid (90 

minuter) är 63 % (mål ≥ 90 %, riket 79 %). 

Vad är orsaken och finns det någon planerad åtgärd? 

Huvudsakliga orsaken är ett stort geografiskt upptagningsområde. Frånvaro av PCI-jour på 

helger bidrar. 

Inga aktuella åtgärder i nuläget. 
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Koncernkontorets kommentarer: Fler utmaningar än geografin uppfattas inom PCI, bl a 

enbart tre operatörer, vilket måste innebära svårigheter att upprätthålla jourlinjer. 

3.5 Nervsystemets sjukdomar 

Samtliga indikatorer inom stroke-processen har de senast mätperioderna blivit bättre vid NU-

sjukvården, även om andel patienter med stroke eller TIA som initialt vårdats på strokeenhet, 

ännu inte når målet och är lägre vid NU-sjukvården jämfört med övriga i VGR. 

Hur ser prognosen ut, håller förbättringen i sig? 

Vård på strokeenhet: 

Enligt Riksstroke har under jan-juli (prel data för juli): 

-80% av strokepatienterna kommit till avd 53, IVA el NKK som första vårdenhet 

-76% av TIA patienterna kommit till avd 53 som första vårdenhet. 

Sedan HT -18 har avd 53 haft reducerat antal vårdplatser till 15 (+1?). De reducerades än mer 

under sommarveckorna. Vi är nu åter på samma nivå som inför sommaren. Enligt plan 

kommer strokevården på avd 53 och avd 12 (Uddevalla) samlokaliseras i början av 2020. Mål 

är då att det finns 23 vpl för stroke på avd 53 vilket är lika många som det finns sammantaget 

avd 53 och avd 12 idag. För att klara uppdraget att 90% av alla med hög misstanke om eller 

verifierat stroke eller TIA ska komma till strokeenheten som första vårdenhet behövs 30-32 

vårdplatser. 

Min bedömning är att NU- sjukvården inte kommer att nå upp till måltalet innan alla 30 

vårdplatserna har öppnats. 

Akut reperfusion: 

Omkring 14% av alla patienter med ischemiskt stroke har hittills i år fått akut behandling med 

trombolys och/eller trombektomi. Andelen som får behandling inom 30 minuter är drygt 30%. 

Förra året genomfördes intensiva utbildningsinsatser inför omläggningen av Rädda Hjärnan. 

Beslut saknades om trombolyskompetens för att få innehav ”trombolystelefonen”. Ledde till 

att flera icke utbildade läkare såväl egna som stafettläkare har handlagt trombolyslarm. Vi har 

också haft svårt att få läkare komma på utbildningstillfällena i avsaknad av ovanstående 

beslut. Sedan sensommaren finns beslut om att alla som har trombolysansvar ska ha 

trombolyskompetens motsvarande ”trombolyskörkort”. Ny inventering av aktuell kompetens i 

gruppen pågår och nya utbildningstillfällen kommer erbjudas som numera kommer vara 

obligatoriska så att alla läkare uppnår adekvat kompetens. 

Min bedömning är att andelen som kommer få reperfusion kommer att öka och att andelen 
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som får den inom 30 minuter kommer förbättras. Mål bör vara att vi når 20 och minst 50% 

inom 30 minuter från början av 2020. 

Koncernkontorets kommentarer:Inom stroke har det under lång tid funnits utmaningar. 

Kvalitetsutfallet har dock blivit bättre, bl a genom en extern processledare. Det pågår 

fortsatta ansträngningar för att upprätthålla kvaliteten. Dock är antalet vårdplatser för 

strokepatienter inte tillräckligt. 

3.6 Psykisk hälsa 

Andel patienter med bipolär affektiv sjukdom med återfall i affektivt skov senaste 12 mån, är 

60,5 % och har ökat den senaste mätperioden (mål 40 %, riket 45,4 %). 

BipoläR, har en täckningsgrad under 30 %. Enligt registret behandlas 70 % av dessa patienter 

med Litium, vilket är målet. Om vi tittar i våra egna system, behandlas 37 % av patienterna 

med bipolär sjukdom vid NU-sjukvården med Litium. 

Hur ser ni på detta och vad görs för att förbättra möjligheterna till 

kvalitetsuppföljning? 

Vi jobbar givetvis vidare med täckningsgraden och därigenom bättre tillförlitlighet i övriga 

frågor ex användaren av Litium. I sparat inför budget 2019 blev det en strukturförändring i 

öppenvården som medfört minskad registrering och där vi nu jobbar vidare för att öka den. 

Koncernkontorets kommentarer:Det pågår ett genomgripande arbete med att förbättra 

organisationen inom psykiatrin, som tidigare varit uppdelad i tre verksamheter. En ny 

verksamhetschef är externt rekryterad. På sikt borde detta innebära större möjligheter till 

strukturerat kvalitetsarbete. 

3.7 Rörelseorganens sjukdomar 

Andel patienter opererade inom 24 h vid höftfraktur är 60 % (mål ≥ 75 %, riket 65 %). 

Andelen har minskat den senast mätperioden. 

Vad är orsaken? 

Operationskapacitet 

Vad ska ni göra för att öka andelen? 

Mer operationskapacitet 

Koncernkontorets kommentarer: Vid flera andra förvaltningar i VGR, lyckas man operera 

patienter inom målsatt tid, utan konsekvenser för övrig verksamhet.  

3.8 Kvalitetsutveckling 

3.9 Följsamhet till regionala medicinska riktlinjer 

3.10 Kvalitetsregister 

NU-sjukvårdens verksamheter deltar i de kvalitetsregister som fastställs av VGR och arbeta 

för att nå måltal för fastställda kvalitetsindikatorer. Varje verksamhet behöver tydliggöra sina 

mål och arbeta med ständiga förbättringar. Resultat går i varierande omfattning att följa via 

regionala verktyg som verksamhetsanalys, kvartalen och psykiatrikompassen. Många 

verksamheter har dessutom tillgång till resultat direkt via kvalitetsregistret 

3.11 Övriga kvalitetsfrågor 
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4 Sjukhusets åtgärdsplan efter förslag i sjukhusrapporten 

I enlighet med kompletterande regiongemensam rutin för detaljbudgetarbetet 2019. RS 2018-

06154. 

Sjukhusrapporten innehöll ett förslag till åtgärdsplan för NU-sjukvården. Hur har 

förvaltningen valt att jobba med rapportens förslag? 

Rapporten är redovisad i sjukhusledningen för att sedan kunna användas i lokala 

utvecklingsarbetet. 
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5 Patientsäkerhet 

  

  

5.1 Vårdrelaterade infektioner 

Fråga: Hur arbetar ni med att minska vårdrelaterade infektioner? 

Antal godkända i utbildningen om VRI på lärplattformen var 190917 42 av 864, dvs 4,9%. 

Insatser har gjorts på läkarmöten inom några kliniker där den web-baserade utbildningen gåtts 

igenom tillsammans. 

Regional rutin för smittriskbedömning och som dokumenteras i Melior kommer att 

implementeras när den blir klar (under hösten?). Hygienvecka med fokus på egenkontroll 

under hösten. Implementera rapportering av influensa på samma sätt som för calici med stöd 

av IT-verktyg, vilket bedöms vara klart till säsongen 2019/2020. 

Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Andel vårdtillfällen i 
somatisk slutenvård 
med vårdrelaterade 
infektioner (%) 

5,4 Kv2 4,5  <5 
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Koncernkontorets kommentarer: Kvartal 2 har förvaltningen lägst andel VRI i regionen och 

man beskriver ett brett arbete med kunskapsinsatser till alla medarbetare. Man bedömer som 

rimligt att se en fortsatt nedgång över tid.  

5.2 Trycksår 

Fråga: Hur arbetar ni med att öka andelen mätbara vårdtillfällen och minska andelen 

uppkomna trycksår? 

Svar: Dokumentation av trycksår vid inskrivning sker i de flesta fall inom 24h. Däremot är 

målet att dokumentera trycksår vid utskrivning tidigast 8h före utskrivningstid mycket svårt 

att uppnå. Orsaken till detta är flera. Vi har ett stort flöde av patienter via vår avdelning för 

utskrivningsklara. Kravet för att komma dit är att epikris är klar och i den finns sökordet för 

trycksår vid utskrivning. Innan hemgång från denna avdelning kontrolleras uppgifterna och 

om allt fortfarande stämmer görs ingen korrigering för tidsdokumentationen av sökordet 

"trycksår vid utskrivning". Därav blir inga vårdtillfällen på denna avdelning mätbara. 

Vi uppmanar också sjuksköterskor att förbereda dokumentation i epikris inför hemgång, gärna 

dagen innan utskrivning för att patienterna ska kunna skrivas ut tidigt på dagen och då sker 

samma sak. "Trycksår vid utskrivning" dokumenteras och har ingen ändring skett vid 

utskrivning kommer tidskravet till rapporten inte att hålla. 

Vi informerar löpande om regionens mål för uppkomna trycksår under vårdtid på bl.a. 

sårombudsmöten och har också vid upprepade tillfällen förklarat vilka tidskrav som måste 

uppnås för att få en tillförlitlig rapport. 

Då NU-sjukvården har en hög frekvens av trycksår så fortsätter vi med PPM-mätningar 

2ggr/år. Vecka 10 och 42. Där kan vi se en långsamt sjunkande frekvens och mellan dessa 

mätningar jobbar vi med förbättringsåtgärder. 
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Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Förekomst av trycksår 
kategori 2-4 (%, årlig 
punktprevalensmätning 
inom vuxen somatisk 
slutenvård) 

8,8 (11,4 2017) 6,8 v10 2019 <5 <5 

Förekomst av 
uppkomna trycksår 
kategori 1-4 (%, 
indikator i Kvartalen) 

 Aug 1,5 16,6mätbara  <3 

 

 

Koncernkontorets kommentarer: En fortsatt hög andel trycksår se vid PPM, även om 

andelen är lägre jämfört med föregående två år, varför ett fortsatt fokus på frågan behövs. 

Vad kan dras för lärdomar mellan förvaltningar? Att få till stånd en fungerande regelbunden 

mätning är av vikt för möjlighet till lokalt förbättringsarbete. 

5.3 Fallvårdskador 

Fråga: Utfall? Vid föregående controlling beskrevs en ökning av rapporterade fall under 

2018, möjligen beroende på ökad uppmärksamhet. En journalgenomgång på inträffade 

höftfrakturer planerades under 2019, har denna genomförts och i så fall, vad visade den? 

Svar: En rapport från frakturregistret över inträffade höftfrakturer under vårdtid hämtades 

2018. Chefsläkare och chefsjuksköterska sökte då upp några av de avdelningar där 

höftfrakturerna inträffat. Man tittade i journaler och diskuterade orsaker och 
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förbättringsåtgärder. Vi har tyvärr inte hunnit göra motsvarande kontroll/uppföljning under 

2019. 

Fråga: Hur fortsätter ni arbetet med att minska fallhändelser? 

Svar: 

• Inrapporterade fallhändelser i MedControl under Q 1-3 är 35% lägre än under 

motsvarande tid 2018. 

• Andelen patienter som fallriskvärderas vid inskrivning är hög och fortsatt arbete 

inriktas på åtgärder och utvärdering. 

Under hösten 2019 erbjuds 4 tillfällen med fallpreventionsutbildning á 1,5h.  Här ger man tips 

och råd om förebyggande insatser. Man pratar om fallriskbedömningar, vårdplaner och 

avvikelserapportering. Man tar upp sänggrindar som både kan vara en förebyggande åtgärd 

men också en risk. 

Under v.40 och Socialstyrelsens kampanj "Balansera Mera" har alla avdelningar och 

mottagningar fått broschyrer att dela ut och affischer till väntrum/dagrum. 
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Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Antal fallvårdskador 
på sjukhusen i VGR 
uppskattat genom 
MJG samt 
rapporterat i 
MedControlPro 
(MCP) 

457   <750 (MJG) 

Koncernkontorets kommentarer: Uppföljning av fallriskvärderingar visar imponerade 

resultat där merparten av patienter 64+ fallriskvärderas. Antalet fallhändelser rapporterade i 

MCP har minskat med 35% (medan antal vårddygn minskat med 10%) vilket skulle kunna 

indikera en minskning av fall.  

5.4 Läkemedelsrelaterade skador 

Fråga: Utfall? Hur arbetar ni med att minska olämpliga läkemedel till äldre? 

Avdelning 63 har implementerat ett nytt arbetssätt där apotekare kvalitetssäkrar patientens 

läkemedelslista i samband med in- och utskrivning på avdelning 63/KAVA som fallit väl ut. 

Revision av läkemedelshantering är genomförd inom vuxenpsykiatrin samt 

medicinavdelningarna. Införande av slutenvårdsdos är genomfört till de 31 avdelningar som 

är aktuella. 

Andel olämpliga läkemedel till äldre har minskat. 
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Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Olämpliga läkemedel 
till personer, 75 år 
och äldre, ska 
minska mot 
föregående år (%, 
specialistvården) 

1,25 1,16 ackumulerat från 
årets början (siffror 

tom september) 

 Minska mot 2018 

Koncernkontorets kommentarer: På avdelning 63 görs regelrätta läkemedelsgenomgångar 

(därutöver arbetar exempelvis receptarier i andra verksamheter med iordningsställande av 

mediciner. ) 

5.5 Antibiotikaresistens 

Fråga: Hur arbetar ni för att uppnå Strama-målen? 

Användningen av antibiotika minskar, vi sparar karbapenemer till när de verkligen behövs. 

Kinolonanvändningen minskar vilket är önskvärt med hänsyn till resistens och biverkningar. 

Antibiotikaronderna bedöms spelar stor roll för de glädjande kurvorna. 

  

 

Andel resistensdrivande och bredspektrum antibiotika minskar av antibiotika totalt 

för indikatorer, se nedan 

Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Färre än 10 % av 
patienter inom 
sjukhusvård med 
afebril 
urinvägsinfektion 
initialt behandlas 
med kinoloner. 

16,1(1707-1806) 15,2 (1807-1906)  
Förbättrat utfall jmfrt 
m 2018 
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Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Minst 55 % av 
patienter inom 
sjukhusvård med 
samhällsförvärvad 
pneumoni initialt 
behandlas med 
penicillin V eller G 

46,1(1707-1806) 46,8 (1807-1906)  
Förbättrat utfall jmfrt 
m 2018 
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Mätetal Värde 2018 
Aktuellt 
värde 

Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt 
Målvärde 

Andelen av 
penicillin/penicillin+cefalosporin+piperacillin- 
tazobactam (parenterala beredningar mätt 
med DDD) ökar inom slutenvården och 
uppnår målet 70 % i regionen som helhet och 
inom samtliga sjukhusförvaltningar 
undantaget den högspecialiserad vården. 

63,7(1707-
1806) 

63 (1807-
1906) 

 
Förbättrat 
utfall jmfrt m 
2018 
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Mätetal Värde 2018 Aktuellt värde 
Förvaltning 
Målvärde 

Regionalt Målvärde 

Antal verksamheter 
per 
sjukhusförvaltning 
som infört 
Antibiotikaronder 

5 
Uppgift saknas från 
ansvarig 

 Minst 2-4 

Koncernkontorets kommentarer: NUsjukvården är den enda förvaltningen i regionen som 

inte ökar sin totala användning av AB till inneliggande patienter och en låg användning av 

karbapenemer ses, vilket är bra! Andelen kinoloner vid afebril UVI behöver dock minska. 

5.6 Övriga patientsäkerhetsfrågor 

I september har ett nytt arbetssätt med händelseanalyser sjösatts där fyra analysledare är 

engagerade. Verksamhetschef kontaktar chefläkare för diskussion om eventuell lex Maria-

anmälan och avvikelsen tas med till Händelseanalysgruppen. Avvikelsen gås igenom och en 

gemensam bedömning görs om hur avvikelsen ska utredas: utvidgad orsaksutredning i MCP 

eller en händelseanalys med stöd av Nitha. Målet är att förkorta ledtider och öka kvalitet i de 

analyser som görs. 

Återkommande möten med verksamheternas patientvägledare där en viktig fråga varit att 

säkra tillgängligheten för patient och närstående. 

Överbeläggningar är ett kvarstående bekymmer och under sommaren var det 

>8/100vårdplatser. I september 4/100 vårdplatser men spridningen är stor mellan avdelningar 

och verksamheter. Bemanningsproblem och antal disponibla vårdplatser är en förklaring. 

Andel utskrivningsklara patienter har minskat sedan SAMSA. 

Dialogmöten pågår med alla verksamheter utifrån teman: kvalitet och patientsäkerhet, 

patientdelaktighet, patientsäkerhetskultur samt vårdhygien. 

Koncernkontorets kommentarer: Det förändrade arbetssättet med händelseanalyser 

förväntas utöver bättre kvalitet och kortare ledtider även öka effektiviteten. Arbetet blir 

spännande att följa upp för lärande även mellan förvaltningar.  
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Gällande beläggningssituationen beskrivs såväl att utskrivningsklara patienter kommer hem 

snabbare men även att inskrivningsfrekvensen från akuten har minskat, vilket bidrar till en 

minskad beläggningsgrad.  
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6 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med stöd av KPP 

Regionala processteam (RPT) för flera av de patientgrupper som omfattas av KPP uppdraget 

finns (hjärtsvikt, höftfrakturer, lunginflammation, stroke (PCI inget RPT) och samordningsråd 

inom hjärta/kärl, ortopedi, neurologi och infektion är etablerade regionalt. KPP-rapporter har 

tillgängliggjorts och sambandskartor tagits fram regionalt per område. 

Fråga: Hur har förvaltningen arbetat med uppdraget? 

För området kvalitetsdriven verksamhetsutveckling finns 4 ben att verka för: 

• Regional kunskapsstyrning 

• Utbildning kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

• Personcentrerat arbetssätt 

• Patienten, närstående som medskapare i vården 

I NU-sjukvården ha vi kommit så här långt (enligt förslag i förvaltningsplanen) 

• Regional kunskapsstyrningen – inventeringen av lokala processteam är initierad och 

ska redovisas för medicinska rådet november, sedan en sväng hos oss för spånskiva 

kring stöd och organisering. 

• Utbildning kvalitetsdriven verksamhetsutveckling – i samspel med HR har vi 

summerat en övergripande blick på de utbildningar som finns hos oss och vad de 

består av. Den finns en regional arbetsgrupp som driver mer arbetet kring 

utbildningens innehåll, det lutar starkt åt offensiv kvalitetsutveckling och 

hörnstensmodellen. Utbildningen består av tre övergripande inslag att den ska vara 

utformad utifrån ett medicinskt inslag (inom sjukhus), förbättringskunskap (PDCA, 

hörnsten och mm) och patientens kunskap (kundfokuseringen blir både för uppfyllnad 

av krav och i utformningen i arbetssätt att uppfylla dessa). Utbildningarna startar våren 

2020. 

• Personcentrerat arbetssätt och patienten, närstående som medskapare i vården – att 

arbeta med detta spår som ett separat projekt kommer att upphöra och i stället lyftas in 

i ordinarie förbättringsarbete. Slutrapport med rekommendationer från projektet håller 

på att utformas. Men så klart behöver vi hålla i våra PCA-coacher och arbetet med 

patienterna! 

Koncernkontorets kommentarer: Arbetet att identifiera lokala processteam är påbörjat vilket 

skapar förutsättningar för koppling mellan lokalt och regionalt arbete processarbete. 

Koppling även gällande stödfunktionerna är också viktigt, exempelvis inom ekonomi, 

verksamhetsutveckling, utdatafunktioner.   


