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1. Sammanfattande analys 

Fullmäktige har i sin landstingsplan sagt att landstingets patient-
nära verksamheter ska arbeta med avvikelse- och riskhantering 
och göra regelbundna analyser för att förebygga vårdskador. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har som mål i sin verksamhetsplan 
att verksamheterna ska arbeta aktivt med avvikelse- och riskhan-
tering och genomföra riskanalyser.  Granskningen visar att basen-
heterna arbetar med avvikelsehantering, informationsspridning 
och åtgärder inom respektive enhet.  

Vår bedömning är emellertid att hälso- och sjukvårdsnämnden inte 
har säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av avvikelse-
hanteringen. Denna bedömning bygger vi på nedanstående iakt-
tagelser. 

Det saknas en övergripande processbild över hur risk- och avvi-
kelsehanteringen ska fungera. Det är därför svårt att utifrån befint-
lig dokumentation få en överblick över de olika roller och proces-
ser som ingår nämndens och verksamheternas risk- och avvi-
kelsehantering. 

En annan iakttagelse är att dokumenten i ledningssystemet avse-
ende avvikelsehantering som riktar sig till verksamheterna är fast-
ställda av en stabschef på muntligt uppdrag från landstingsdirektö-
ren. Det är i ledningssystemet otydligt vilka mandat olika personer 
har för att fatta beslut om de styrande dokumenten.  

Funktionen med ansvar för den landstingsövergripande uppfölj-
ningen av avvikelser är och har under större delen av år 2012 varit 
vakant.  

Det finns inga dokumenterade rutiner för att sprida enskilda bas-
enheters resultat av utredda avvikelser mellan basenheterna för 
att få en lärande organisation. 

Basenheterna lever inte upp till de mål som finns i landstingssty-
relsens riktlinjer för avvikelsehantering. Exempelvis utreder bas-
enheterna inte alla avvikelser inom föreskriven tid. Alla allvarliga 
avvikelser är inte dokumenterade och spårbara i IT-stödet Avans. 

Förvaltningsorganisationen för Avans är personberoende och sak-
nar resurser för utveckling. Intervjuade avvikelseutredare ser en 
brist i att systemet inte är tillräckligt användarvänligt. 

Uppgifter om avvikelser finns även hos patientnämnden. Det finns 
emellertid idag inget strukturerat sätt att sammanföra de syn-
punkter och avvikelser som finns hos patientnämnden med de av-
vikelser som är rapporterade i Avans. 
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1.1. Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden 

Utifrån iakttagelserna i granskningen lämnar vi följande rekom-
mendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden: 

� Upprätta en processbeskrivning i ledningssystemet som 
tydliggör vilka roller i organisationen som ansvarar för 
nämndens risk- och avvikelsehantering. I detta ingår även 
att tydliggöra vilka som har mandat att fatta beslut om 
nämndsövergripande åtgärder med anledning av inrappor-
terade avvikelser. 

� Tydliggör vem eller vilka personer i organisationen som har 
mandat att fatta beslut om olika styrdokument i ledningssy-
stemet. 

� Upprätta dokumenterade riktlinjer för basenheternas risk-
hantering. 

� Säkerställ att nämnden har tillräckliga underlag för att 
kunna vidta åtgärder utifrån mönster och trender i avvikel-
serapporteringen från nämndens verksamhetsområden. 

� Säkerställ att det finns rutiner för att sprida resultatet av ut-
redda avvikelser och vidtagna åtgärder mellan basenhe-
terna. 

� Tydliggör vilka mätbara mål och målvärden som gäller för 
avvikelsehanteringen. 

� Tydliggör hur verksamheterna ska följa upp målen. 

� Tydliggör på vilket sätt basenheterna ska följa upp resulta-
tet av åtgärdade avvikelser. 

� Säkerställ att det finns en ändamålsenlig förvaltningsorgani-
sation för IT-stödet Avans. 

� Utred på vilket sätt Avans kan utvecklas för att underlätta 
avvikelseutredningen, dvs. att göra systemet mer använ-
darvänligt. 
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2. Bakgrund 

Fullmäktige skriver i sin landstingsplan för perioden 2012-2015 att 
arbetet för ökad patientsäkerhet och god kvalitet i vården är en 
prioriterad fråga. En vårdgivare har enligt lag en skyldighet att be-
driva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsen 
ställer krav på att det ska finnas system för hantering av avvikelser 
inom vården. En avvikelse kan vara en oväntad och negativ hän-
delse eller ett tillbud. Av Patientsäkerhetslagen framgår att vård-
personalen är skyldig att rapportera risker för vårdskador och in-
träffade händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador 
till vårdgivaren. 

Västerbottens läns landsting införde år 2007 ett avvikelsehanter-
ingssystem vid namn Avans.  

Syftet med landstingets avvikelsehantering är att identifiera de 
bakomliggande orsakerna till de inträffade händelserna men också 
att vidta åtgärder för att eliminera eller minska risker och före-
bygga upprepning av det inträffade. 

Landstingets revisorer har i sin granskningsplan för år 2012 be-
slutat att granska landstingets hantering av avvikelser. 
 

3. Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan är om hälso- och sjukvårds-
nämnden inom sitt ansvarsområde säkerställt att verksamheterna 
har en ändamålsenlig avvikelsehantering? 

I denna granskning ingår att besvara om hälso- och sjukvårds-
nämnden har säkerställt:  

� Att det finns en organisation kring och dokumenterade rikt-
linjer för att hantera avvikelser. 

� Att verksamheterna följer riktlinjerna. 

� Att det finns ett tillräckligt systemstöd för att rapportera, 
analysera och följa upp inrapporterade avvikelser. 

� Att inom nämndens verksamhetsområde finns en övergri-
pande nivå som fångar upp och kontrollerar effekter av åt-
gärdade avvikelser. 

� Att det finns rutiner för att sprida resultatet av utredda avvi-
kelser till övriga berörda verksamheter för att på så sätt få 
en lärande organisation. 

3.1. Avgränsning 

Inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde har vi av-
gränsat granskningen till avvikelsehantering inom verksamhets-
områdena medicin och regionvård. 
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3.2. Metod 

Vi har genomfört granskningen genom dokumentstudier och inter-
vjuer med ett 15-tal avvikelseutredare. Bland dessa avvikelseutre-
dare finns personer som dessutom har rollen som lokal patientsä-
kerhetssamordnare eller ingår i ett patientsäkerhetsteam. Avvikel-
seutredarna är från sju utvalda basenheter inom ovanstående 
verksamhetsområden.  

Vi har även intervjuat landstingets kvalitets- och patientsäkerhets-
samordnare samt landstingets ordförande i chefsläkargruppen. 

Granskningen har kvalitetssäkrats genom att samtliga personer 
som blivit intervjuade har fått möjlighet att läsa rapporten och 
komma med synpunkter på innehållet. 

3.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar 
underlag för revisionens analyser och bedömningar. Vi har i denna 
granskning valt att utgå från följande kriterier: 

• Kommunallagens 6 kap 7 § 

• Patientsäkerhetslagen 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

• Fullmäktiges landstingsplan för åren 2012-2015 

• Fullmäktiges reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Landstingets riktlinjer för avvikelsehantering 
 

Revisionskriterierna kommenteras utförligare i avsnitten nedan. 

 

4. Ledning och styrning av avvikelsehanteringen 

4.1. Lagar och förordningar 

Kommunallagen 

Det 6 kapitlet 7 § anger nämndens ansvar. Hälso- och sjukvårds-
nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 

Patientsäkerhetslagen 

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäker-
hetsarbete framgår av Patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren ska 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drab-
bas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart 
ska en tidsplan upprättas (3 kap 2§). 
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Vårdgivaren ska utreda händelser som medfört eller kunnat med-
föra en vårdskada och besluta om åtgärder för att förhindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt, alternativt begränsa effekterna 
av sådana händelser som det inte helt går att förhindra (3 kap 3 
§).  

Av denna lag framgår också att hälso- och sjukvårdspersonalen är 
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Persona-
len ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra vårdskada till vårdgivaren (6 
kap 4§). 

Vårdgivaren ska årligen sammanställa en patientsäkerhetsberät-
telse (3 kap 10§). 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska vårdgivaren ansvara för att 
det finns ett ledningssystem. Ledningssystemet ska användas för 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhe-
tens kvalitet (3 kap 1§).  

Vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Rutinerna ska beskriva tillvägagångssätt för hur aktiviteten ska 
utföras och ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksam-
heten (3 kap 2 – 4 §). 

Vårdgivaren ska göra riskanalyser om det finns risk att händelser 
kan inträffa som medför brister i verksamhetens kvalitet (5 kap 
1§). 

Vårdgivaren ska kunna ta emot och utreda klagomål och synpunk-
ter (5 kap 3§). 

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas 
och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se mönster eller 
trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet (5 kap 6§). 

Vårdgivaren ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i 
enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssyste-
met (6 kap 1§). 

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (7 kap 1§). 

Lag om patientnämndsverksamhet m.m. 

Patientnämnden har till uppgift att utifrån synpunkter och klagomål 
stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveck-
ling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. En del i pati-
entnämndes arbete är att rapportera iakttagelser och avvikelser av 
betydelse för patienterna till vårgivare och vårdenheter. 
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4.2. Landstingsfullmäktiges fokus på patientsäkerhet 

I landstingsplanen för åren 2012-2015 skriver fullmäktige att pati-
entsäkerhet och god kvalitet i vården är en prioriterad fråga. Vi-
dare står att landstingets patientnära verksamheter ska arbeta 
med avvikelse- och riskhantering och göra regelbundna analyser 
för att förebygga vårdskador. 

4.3. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan har nämnden 
som mål att verksamheterna ska arbeta aktivt med avvikelse- och 
riskhantering och genomföra riskanalyser. Allvarliga avvikelser ska 
analyseras med händelseanalys enligt Socialstyrelsens metod och 
Lex Maria anmälningar ska genomföras inom föreskriven tid (två 
månader efter inträffad händelse). 

Ett av uppdragen som nämnden lämnade till landstingsdirektören 
var att bidra till att utveckla och utvidga ledningssystemet för kva-
litet och patientsäkerhet. 

4.4. Landstingsdirektörens planeringsanvisningar till 
verksamheterna 

Av landstingsdirektörens planeringsanvisningar till verksamhe-
terna framgår att en handlingsplan för avvikelsehantering ska fin-
nas som bilaga till respektive basenhets verksamhetsplan.  

4.5. Landstingets ledningssystem 

Landstingets ledningssystem innehåller två dokument med kopp-
ling till avvikelsehanteringen.  

� Riktlinjer för avvikelsehantering 

� Regler för avvikelser som ska anmälas enligt Lex Maria 

Båda dokumenten är fastställda av chefen för verksamhetsutveck-
lingsstaben på muntligt uppdrag från landstingsdirektören. Båda 
dokumenten riktar sig till samtliga anställda inom landstinget och 
beskriver ansvar och befogenheter för verksamhetschef, medi-
cinskt ledningsansvariga, avvikelseutredare och chefläkare. 

Det finns inga dokumenterade riktlinjer för risk eller klagomålshan-
tering i ledningssystemet. Däremot finns ett avsnitt om riskhanter-
ing i landstingsstyrelsens strategi för säkerhet och beredskap.  

Riskhantering innebär enligt strategidokumentet att löpande ob-
servera, inventera, rapportera, analysera och åtgärda risker. Bas-
enheterna ska i första hand själva hantera sina risker. Risker som 
inte kan åtgärdas på basenhetsnivå kan lyftas till verksamhetsom-
rådeschefen eller till landstingets råd för säkerhet och beredskap 
även kallat säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet ska vid behov rappor-
tera risker till landstingsdirektörens ledningsgrupp. 

Ledningssystemet innehåller också ett styrande dokument för 
landstingets lokala patientsäkerhetssamordnare. 
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� Lokala patientsäkerhetssamordnare 

Landstingsdirektören fattade ett beslut i maj år 2011 om att samt-
liga basenheter i landstinget som bedriver hälso- och sjukvård ska 
ha minst en lokal patientsäkerhetssamordnare. I de lokala patient-
säkerhetssamordnarnas uppdrag ingår bland annat att samverka 
med enhetens avvikelseutredare och aktivt delta i basenhetens 
uppföljning av inrapporterade avvikelser och risker. En annan del 
av uppdraget är att ta emot information från landstingets centrala 
patientsäkerhetsfunktion och att ta fram underlag för basenhetens 
årliga patientsäkerhetsberättelse. 

4.5.1. Rutiner och vägledning på intranätet 

Enligt riktlinjerna för avvikelsehantering som finns i ledningssy-
stemet är alla medarbetare skyldiga att rapportera in observerade 
avvikelser. Alla enheter inom landstingets verksamheter ska an-
vända IT-stödet Avans. På landstingets intranät finns en länk till en 
digital avvikelseblankett.  

På intranätet finns även tillgång till beskrivning av avvikelsepro-
cessen, information om utbildning i avvikelsehantering samt länkar 
till dokument och mallar för hanteringen. 

Vår kommentar: 

Landstinget har ingen övergripande processbild över hur risk- och 
avvikelsehanteringen ska fungera. I ledningsdokumentet kring av-
vikelsehantering omnämns exempelvis inte de lokala patientsä-
kerhetssamordnarnas roll i uppföljningen. Det är svårt att utifrån 
befintlig dokumentation få en överblick över de olika roller och 
processer som ingår nämndens och verksamheternas risk- och 
avvikelsehantering. 

 

5. Avvikelsehanteringen vid granskade basenheter 

5.1. Basenheternas avvikelsehantering 

Alla sju basenheter har minst en avvikelseutredare och samtliga 
har upprättat ett dokumenterat program för sin risk- och avvikelse-
hantering. Två av basenheterna har dock inte använt mallen i pla-
neringsanvisningarna vid upprättande av sina handlingsprogram 
varför dessa två dokument inte innehöll samma information som 
de övriga. 

Samtliga avvikelseutredare har gått eller har planerat att gå lands-
tingets interna utbildning i avvikelsehantering. 

Flera intervjuade avvikelseutredare uppger att det inte finns någon 
ersättare för dem i samband med längre tids frånvaro, exempelvis 
semester eller föräldraledighet. 

Antalet avvikelseutredare varierar mellan en till sex personer på 
granskade basenheter och antalet ärenden per utredare har under 
granskningsperioden (januari till oktober år 2012) varierat från ett 
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60-tal till över 200 per utredare vilket gör att arbetsbelastningen är 
ojämnt fördelad. I mallen för risk- och avvikelsehanteringen står att 
avvikelseutredaren måste ges tid att utföra sitt uppdrag. För de 
flesta utredarna finns ingen specifik uppdragstid definierad utan 
uppdraget ingår i deras arbetsbeskrivning. Endast en avvikelseut-
redare bland de sju basenheterna har fått sitt uppdrag schemalagt.  

Alla de granskade enheterna har också lokala patientsäkerhets-
samordnare i enlighet med landstingsdirektörens beslut från år 
2011. 

Information om basenhetens inrapporterade avvikelser skickas via 
e-post från Avans till den eller de avvikelseutredare som är kopp-
lad till basenheten. Vanligtvis går informationen också för känne-
dom till basenhetens lokala patientsäkerhetssamordnare, medi-
cinska chefer, avdelningschefer och verksamhetschef. För majo-
riteten av granskade enheter får den lokala patientsäkerhetssam-
ordnaren kännedom om samtliga inrapporterade avvikelser. Dock 
inte i alla fall när den lokala patientsäkerhetssamordnaren också 
har ett delat uppdrag som avvikelseutredare inom basenheten. I 
granskningen framkommer exempel där patientsäkerhetssamord-
naren valt att själv aktivt söka fram avvikelser från de kliniker inom 
basenheten där denne inte är avvikelseutredare. 

De intervjuade avvikelseutredarna berättade också att de har kon-
tinuerliga möten vanligtvis varje månad tillsammans med avdel-
ningschefer och medicinska chefer för att diskutera inrapporterade 
avvikelser. 

5.2. Riktlinjer för avvikelsehanteringen 

Det finns några mätbara kriterier i ledningssystemets riktlinjer för 
avvikelsehantering.  

Kriterier i riktlinjerna Våra iakttagelser 

Utredning av avvikelser ska 
alltid påbörjas inom 14 dagar 
efter inrapportering.  

Vår granskning visar att inga 
verksamheter inom landstinget 
uppfyller detta mål. 

Åtgärder ska normalt genomfö-
ras inom två månader, om inte 
avvikelsen är sådan att mer 
tidskrävande åtgärder behövs.  

Medelvärdet för andelen 
avvikelser som är avslutade 
inom 60 dagar är 43 procent vid 
granskade basenheter. 

Rapportören ska alltid få en 
återkoppling på sin avvikelse. 

 

Alla verksamheter har inte en 
rutin för att dokumentera det 
återkopplande meddelandet till 
rapportören. 

 

Statistik 

Enligt flera avvikelseutredare är statistiken på ett sätt missvisande. 
Vid inträffade avvikelser förekommer det att utredningen om varför 
avvikelsen inträffade redan är påbörjad och ibland även åtgärdad 
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när avvikelsen blir dokumenterad i Avans. Det finns dock ingen 
möjlighet att datera utredningsstarten i systemet bakåt i tiden vilket 
delvis kan vara en förklaring till siffrorna i statistiken. 
 
Återkoppling till rapportör 

I samband med att avvikelseutredaren avslutar en avvikelse i 
Avans genererar IT-stödet en automatisk e-postbekräftelse till 
rapportören om denne lämnat sin e-postadress vid rapporterings-
tillfället. Avvikelseutredaren har i samband med avslutet möjlighet 
att skriva in ett meddelande till rapportören om vad som hänt med 
avvikelsen. Vår granskning visar emellertid att alla verksamheter 
inte har en rutin för att dokumentera det återkopplande meddelan-
det till rapportören. Det är därför svårt att göra någon bedömning 
av om återkopplingen till rapportörerna är tillräcklig. 

Däremot har samtliga granskade basenheter rutiner för att infor-
mera personalen om enhetens inträffade avvikelser vid arbets-
platsträffar, genom nyhetsbrev eller genom att skriva ut avvikelser 
och tillhandahålla dessa i personalrummen. 
 
Forts. Kriterier i riktlinjerna Våra iakttagelser 

Minst två gånger per år bör en-
heten göra en översyn av vilka 
risker som finns inrapporterade 
i Avans eller på annat sätt är 
kända i verksamheten. 

 

Det varierar hur ofta 
avvikelseutredarna gör översyn 
av samtliga inrapporterade av-
vikelser. För hälften av basen-
heterna gör avvikelseutredarna 
eller patientsäkerhetssamorda-
ren endast en årlig samman-
ställning i samband med 
framtagandet av enhetens pati-
entsäkerhetsberättelse. För 
övriga varierar översynen från 
varannan månad till två eller tre 
gånger per år. 

 
Uppföljning 

Majoriteten av avvikelseutredare säger sig inte göra någon syste-
matisk uppföljning av åtgärdade avvikelser. Däremot gör patient-
säkerhetssamordnarna sammanställningar av inrapporterade av-
vikelser på uppdrag av verksamhetscheferna. 

5.3. IT-stödet Avans 

Alla IT-stöd i landstinget ska ha en dokumenterad förvaltningsor-
ganisation innan systemet går i drift. Avans förvaltningsorganisa-
tion består av en systemägare (chefen för verksamhetsutveck-
lingsstaben) och en systemförvaltare. Att systemet bara har en 
systemförvaltare innebär ett personberoende och idag finns ingen 
som har till uppgift att arbeta med utveckling av systemet. Avans 
har hittills förvaltats med hjälp av medel från tillfälliga statsanslag.  
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De uppgifter som rapportören lämnar via ett digitalt formulär ham-
nar i Avans som en ny avvikelse. Avvikelseutredarens uppgift är 
att kategorisera och klassificera avvikelsen enligt de fördefinierade 
kriterier som finns i Avans. Majoriteten av intervjuade avvikelseut-
redare menar att det ofta är svårt att klassificera avvikelserna och 
att systemet är alltför ”trubbigt”. 

En annan uppgift för avvikelseutredaren är att ”döpa om avvikel-
sen” så att den får en titel som definierar vad avvikelsen handlar 
om. Avvikelsens rubrik har betydelse för vilken översikt enheten 
men även landstinget i sin helhet kan få över inrapporterade avvi-
kelser. Ett par av våra granskade enheter har själva beslutat om 
fördefinierade rubriker för vissa typer av avvikelser. Övriga har 
inga rutiner för rubriksättning. Det finns idag inga generellt beslu-
tade rubriker som alla i landstinget använder vilket kan försvåra 
arbetet med att söka fram en viss typ av avvikelse. 

De flesta intervjuade avvikelseutredare menar att de inte använder 
Avans när de ska göra analyser av avvikelser. Avans är bara till 
för att fånga upp och dokumentera avvikelsen och åtgärden samt 
göra riskbedömning.  
 
Uppföljning av Lex Maria 

När det gäller avvikelser som orsakat eller kunnat orsaka patien-
ten en allvarlig vårdskada är verksamheten skyldig att anmäla 
detta till Socialstyrelsen en s.k. lex Maria. 

� Allvarliga händelser inom ramen för lex Maria-anmälan ska 
utredas och rapporteras till Socialstyrelsen inom två måna-
der efter händelsen. 

Enligt landstingets regler för lex Maria är det verksamhetschefen 
som ansvarar för att enhetens avvikelseprocess fungerar så att 
han eller hon genast får kännedom om allvarliga avvikelser. Vidare 
är det verksamhetschefen som ska kontakta ansvarig chefsläkare 
som i sin tur gör bedömning om händelsen ska anmälas enligt lex 
Maria. 

Vår granskning visar att det inte går att spåra vilka avvikelser som 
lett till en lex Maria anmälan via Avans. Av de 26 lex Maria anmäl-
ningar som landstinget överlämnat till Socialstyrelsen hittills i år 
saknade sju avvikelsenummer som gör att avvikelsen kan härle-
das i Avans. Utifrån denna iakttagelse drar vi slutsatsen att det 
finns risk att inte alla avvikelser blivit rapporterade i Avans. 

När det gäller de centrala händelseanalyserna vid allvarliga avvi-
kelser uppger både chefsläkaren och kvalitets- och patientsäker-
hetssamordnaren att det finns utbildade centrala händelseanalys-
ledare som utför händelseanalyser i enlighet med Socialstyrelsens 
metod. Det finns även lokala händelseanalysutredare ute på bas-
enheterna som gör händelseanalysen i de fall avvikelsen endast 
rör en klinik och inte är av en sådan komplex art att en central 
(oberoende) analysledare behöver tillsättas. 
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Flera intervjuade avvikelseutredare har kommenterat att det inte 
alltid fått tillräcklig återkoppling på de händelseanalyser som blivit 
utredda av de centrala händelseanalysutredarna. 

5.4. Riskanalyser utifrån inrapporterade avvikelser 

Intervjuade avvikelseutredare uppger att de inte har någon rutin 
för att genomföra regelbundna riskanalyser utifrån inrapporterade 
avvikelser. Däremot finns en kunskap inom respektive basenhet 
om vilka avvikelser som är mest frekvent förekommande. Hos flera 
enheter arbetar särskilda arbetsgrupper med dessa avvikelser. En 
iakttagelse är att det hos tre granskade basenheter inom samma 
verksamhetsområde finns tillsatta arbetsgrupper som arbetar med 
samma avvikelsetyp. Det finns inga nätverk bland avvikelseutre-
darna i landstinget som ger möjlighet att sprida avvikelseinforma-
tion eller att samverka mellan basenheternas olika arbetsgrupper. 

5.5. Uppföljning och kontroll av avvikelsehanteringen  

Ute på basenheterna har de lokala patientsäkerhetssamordnarna i 
uppdrag att sammanställa och analysera enhetens inrapporterade 
avvikelser samt att rapportera resultatet till verksamhetschefen 
och enhetens medarbetare enligt särskilda överenskommelser. 

Det varierar (som nämnts i avsnitt 5.2) mellan enheterna hur ofta 
den lokala patientsäkerhetssamordnaren sammanställer och ana-
lyserar enhetens inrapporterade avvikelser. Basenhetens lokala 
patientsäkerhetssamordnare medverkar i arbetet att ta fram un-
derlag för basenhetens årliga patientsäkerhetsberättelse. Lands-
tingets ”centrala” kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare sam-
manställer därefter alla lokala patientsäkerhetsberättelser till en 
patientsäkerhetsberättelse som representerar hela landstinget. 
Det är den patientsäkerhetsberättelsen som landstinget i egen-
skap av vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen årligen ska redo-
visa till Socialstyrelsen. 

I landstingets patientsäkerhetsberättelse för år 2011 framgår att 
landstinget under hösten år 2011 tillsatt en central analysledare 
med uppgift att fortlöpande följa samtliga risker och avvikelser som 
rapporterats i Avans.  Denna funktion har under året blivit vakant 
och är vid tidpunkten för denna granskning inte återbesatt. Detta 
har inneburit att den strategiska uppföljning som beskrevs i pati-
entsäkerhetsberättelsen år 2011 och var planerad under år 2012 
inte blivit genomförd. 

5.6. Spridning av resultat av utredda avvikelser 

Enligt intervjuer finns som tidigare nämnts under avsnitt 5.2 lokala 
rutiner hos granskade basenheter för att sprida informationen om 
inträffade avvikelser. Rutinerna handlar om alltifrån att informera 
på arbetsplatsträffar till att skicka ut nyhetsbrev eller att samman-
ställa utskrivna avvikelser i en pärm. Däremot finns inga doku-
menterade rutiner för hur man på landstingsövergripande nivå ska 
fånga upp och sprida information om resultat av åtgärdade avvi-
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kelser till hela organisationen. 
 

6. Nämndens uppföljning av avvikelsehanteringen 

Utifrån protokollgranskning kan vi se att nämnden vid några tillfäl-
len under år 2012 tagit del av information om avvikelsehanter-
ingen. Den övergripande återrapporteringen får nämnden i årsre-
dovisning och patientsäkerhetsberättelse. 

Utifrån protokollen kan vi inte se att nämnden vidtagit åtgärder 
med anledning av patientsäkerhetsberättelsen år 2011. 

Ett av nämndens mål var att verksamheterna under år 2012 skulle 
genomföra fler riskanalyser. Intervjuade avvikelseutredare be-
kräftar att enheterna gjort riskanalyser i anslutning till exempelvis 
organisationsförändringar eller semesterplanering, men några 
riskanalyser med anledning av inrapporterade avvikelser menar 
utredarna att de inte genomfört. 

Det är för tidigt att vid tidpunkten för detta granskningsarbete ut-
tala sig om nämndens uppföljning av målen som har anknytning till 
avvikelsehanteringen eftersom dessa ska redovisas i nämndens 
årsredovisning. 

 

7. Funktioner med koppling till avvikelser eller 
patientsäkerhetsfrågor. 

Landstingets strategi för säkerhet och beredskap 

Landstingsstyrelsen har beslutat om en strategi för säkerhet och 
beredskap (2011-12-13 § 257). Ett av målen med strategin är att 
landstinget ska ha ”en effektiv och tydlig organisation för säkerhet 
och beredskap så att en trygg och säker miljö för patienter, an-
ställda, förtroendevalda och allmänhet skapas”.   

Av dokumentet framgår att säkerhetsfrågor är strategiska till sin 
natur och att det övergripande ansvaret ligger på landstingets led-
ningsnivå. Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verk-
samhetsansvaret i alla verksamheter. 

Patientsäkerhet är ett av landstingets 13 definierade säkerhetsom-
råden. I strategidokumentet definieras patientsäkerhet som ”skydd 
mot vårdskada”. Det övergripande ansvaret för det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet på tjänstemannanivå ligger enligt lands-
tingsstyrelsen på landstingsdirektören. Strategidokumentet beskri-
ver att det ska finnas en kvalitets- och patientsäkerhetssamord-
nare. Denne person har till uppgift att samordna det strategiska 
patientsäkerhetsarbetet inom landstinget och att utarbeta förslag 
till landstingsövergripande policys inom patientsäkerhetsområdet. 
 
Strategidokumentet beskriver också en rådsfunktion i det s.k. pati-
entsäkerhetsrådet.  
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Patientsäkerhetsråd 

Landstingsdirektörens patientsäkerhetsråd har månatliga möten 
vilka dokumenteras i rådets minnesanteckningar som finns till-
gängliga på intranätet. Enligt strategidokumentet har rådet bland 
annat till uppgift att besluta om vilka patientsäkerhetsaktiviteter 
som ska prioriteras och hur de ska organiseras. 

Vi har granskat minnesanteckningarna från år 2012 och konstate-
rar att rådet noterat flera stora avvikelseområden utifrån samman-
ställningen av patientsäkerhetsberättelsen för år 2011. Rådet gav i 
februari år 2012 chefen för verksamhetsutvecklingsstaben i upp-
drag att ta fram en handlingsplan för tre stora avvikelseområden.  
 
Verksamhetsutvecklingsstaben identifierade tre stora avvikelse-
områden baserat på analyser av inrapporterade avvikelser. För ett 
av avvikelseområdena finns nu en utredningsgrupp med uppdrag 
att fördjupa sig i områdets avvikelser. För övriga två områden hål-
ler grupper på att tillsättas. 
 
Landstingets råd för säkerhet och beredskap 

Landstingsstyrelsen har fastställt riktlinjer för sammansättningen 
av säkerhetsrådet. Landstingsstyrelsen har som tidigare nämnts 
definierat 13 säkerhetsområden varav patientsäkerhet är ett så-
dant område.  

Chefen för verksamhetsutvecklingsstaben har utsett landstingets 
kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare som representant för 
patientsäkerhetsfrågor i säkerhetsrådet. 
 
Säkerhetsråd 

Enligt landstingsstyrelsens strategidokument för säkerhet och be-
redskap ska risker som inte kan åtgärdas på basenhetsnivå lyftas 
till verksamhetsområdeschefen eller till landstingets råd för säker-
het. Det finns idag en funktion i Avans för att med hjälp av syste-
met kunna lyfta risker till säkerhetsrådet. Ingen av de intervjuade 
avvikelseutredarna känner dock till eller har använt sig av denna 
funktion i Avans. 
 
Patientnämnden 

Patientnämnden har ett eget IT-stöd för sin rapportering av avvikelser. 
IT-stödet heter ”Vårdsynpunkter” och är uppbyggt utifrån Socialstyrel-
sens definitioner och krav på den årliga rapportering som nämnden ska 
avlämna. Patientnämnden har fem sammanträden per år. Efter varje 
nämndsmöte får en chefsläkare och en representant från staben för 
verksamhetsutveckling en information om rapporterade ärenden och 
iakttagelser.  Nämnden rapporterar också till landstingsstyrelsen i 
samband med delårsrapporter och årsredovisning för vidare beredning 
till fullmäktige. Avvikelser i patientnämndens IT-stöd är inte kopplade till 
avvikelsestödet Avans. 
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Patientnämndens kanslichef är en av medlemmarna i landstingets pati-
entsäkerhetsråd. 
 
Vår kommentar 

Patientnämndens avvikelser och avvikelsehantering bör finnas med som 
en del i en översiktlig processbeskrivning av landstingets avvikelsehan-
tering.  
 
Chefsläkarna 

Chefsläkarna har enligt landstingets regler för lex Maria till uppgift 
att  

� Besluta om lex Maria-anmälan 

� Bedöma om central analysledare ska tillsättas för händelse-
analysen. 

� Underteckna och skicka in anmälan till Socialstyrelsen samt 
vara kontaktperson mot Socialstyrelsen och mot berörd 
verksamhetschef. 

En chefsläkare finns representerad i patientsäkerhetsrådet. En 
fråga som chefsläkare lyft i patientsäkerhetsrådet är vem som är 
uppdragsgivare till chefsläkargruppen. Det finns inget dokumente-
rat uppdrag för landstingets chefsläkargrupp. 
 
Vår kommentar 

Landstinget har ingen övergripande processbild över hur risk- och 
avvikelsehanteringen ska fungera. Det finns många roller, funktio-
ner, råd och grupper som är involverade i risk- och avvikelsehan-
teringen. Kopplingen mellan dessa bör tydliggöras i samband med 
utvecklingen av landstingets ledningssystem. 
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