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Sammanfattning      
Projektet genomfördes av Centrum för Allmänmedicin enheten för fortbildning på uppdrag av 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf). Stimulansmedel finansierade projektet. 

Syftet var att öka kunskapen om avvikelser vid in- och utskrivning av patienter från sjukhus 

avseende omfattning, problematik och påverkan på samverkan i Botkyrka kommun samt 

föreslå förbättringsåtgärder.  

 

Resultatet av granskningen pekar på att in- och utskrivning av patienter i slutenvård har 

många säkerhetsbrister. Avvikelserna gäller i stor utsträckning äldre personer i behov av 

fortsatt vård. De mest förekommande avvikelserna avsåg; olika informationsvägar som 

användes vid patienters utskrivning, patienters läkemedel och när fler aktörer var involverade 

i vården i hemmet. Avvikelserna medförde att patientens fortsatta vård och omsorg 

äventyrades, vården var inte säker och patienten och deras närstående blev oroliga och 

otrygga. Ofta upptäcktes avvikelserna genom att patienterna själva, närstående, grannar, med 

flera kontaktade öppenvården. Extra sårbara är äldre personer med begränsat kontaktnät, 

försämrat minne m.m. som inte själva kan ta kontakt med vården. 

 

Rutiner vid in- och utskrivning av patienter till och från slutenvården har till syfte att ge stöd 

till berörd personal i hur samverkan mellan olika vårdgivare ska ske. Samverkan och 

planeringen ska leda till att patientens fortsatta planerade vård och omsorg sker säkert och 

utan avbrott. De brister som beskrivs styrker att sjukvården i högre grad behöver fokusera på 

patientens vardagsvärld hemma, utöver sjukdom och behandling. Dessutom saknas stöd i 

befintliga rutiner för hur in- och utskrivning ska ske mellan landstingets verksamheter. 

 

Avvikelserna ledde till insatser och oplanerade åtgärder för distriktssköterska och läkare i 

öppenvården bl. a för att leta information, ordinera, administrera och leverera läkemedel till 

patienten. Det är av stor vikt att avvikelser verkligen rapporteras för att kunna identifiera och 

åtgärda de brister som kan äventyra patienters fortsatta vård och omsorg. Övergripande 

ledningssystem och verksamhetens lokala rutiner för kvalitet och patientsäkerhet syftar till att 

identifiera bristande rutiner och åtgärda dessa innan de leder till skada. I rapporten ges förslag 

på hur man kan arbeta med kvalitets- och patientsäkerhetsarbete vid in- och utskrivning av 

patienter i slutenvården (bilaga 1). 

 

Alla enheter deltog inte som planerat i projektet och alla avvikelser rapporteras inte enligt 

berörd personal. Därför går det inte att ge en fullständigt ”säker” bild av avvikelsernas 

omfattning, problematik eller påverkan på samverkan. De brister som förekom ger ändå en 

indikation om vilka förbättringsåtgärder som behövs. De slutsatser som dragits i granskningen 

är att följande behövs för att trygga patientens säkerhet:     

 

1. Behov finns av landstingsinterna rutiner för in och utskrivning i olika vårdformer 

som omfattar alla berörda verksamheter; slutenvård, öppenvård och rehabilitering. 

Rutinerna ska beskriva hur det ska gå till när patienter med fortsatt behov av 

sjukvård skrivs in och ut från slutenvården. Den nuvarande läns- och kommun 

övergripande överenskommelsen gäller enbart vid ekonomisk reglering vid 

kommunens betalningsansvar. 

2. Fastställande av ansvar för samverkansforum inom geografiskt närområde i 

öppenvården. I de generella avtalen för uppdragen bör formuleras att samtliga 

landstingsverksamheter har skyldighet att delta i samverkansforum.  

3. WebCare-systemet behöver en central förvaltning för förvaltning och utveckling av 

systemet. Dessutom finns behov av en funktion som ombesörjer utbildning och 
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fortbildning i öppenvården, kan uppdras åt CeFAM fortbildning som har etablerade 

nätverk i öppenvården i länet. 

4. Inom varje verksamhet ska finnas lokala ledningssystem för kvalitet som bör 

omfatta rutiner vid in- och utskrivning från och till slutenvården.  

5. Kvalitetsmått behövs på patient och närstående nivå samt för uppföljningar av avtal 

och att rutiner följs. Måtten kan också kopplas till ekonomiska ersättningar. Mått är 

viktiga för identifiera, åtgärda och förbättra kvaliteten vid in- och utskrivningen. 

6. En samordningsfunktion behöver inrättas för patienter med stora vård- och 

omsorgsbehov  

 

Stort tack till Lena Törnkvist vårdutvecklingschef och Ann Johansson vårdutvecklingsledare 

på Centrum för Allmänmedicin för värdefulla synpunkter. 
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Inledning 

Inom vård- och omsorgsverksamheter bedrivs komplexa aktiviteter som kan innebära risker 

för patientsäkerheten. Därför har samtliga verksamheter skyldighet att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete som innebär att identifiera risker, tillbud och negativa händelser och 

analysera orsaker till dessa (1,2). Avvikelserapportering är en del av det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet.  Avvikelserapportering ska vara en hjälp genom att riskfyllda moment 

identifieras och därmed finns möjlighet att påverka och undanröja riskfyllda situationer eller 

led i vården och omsorgen. Utan en ändamålsenlig avvikelserapportering kan organisationer 

och medarbetare inte lära av misstag.  

 

Riskfyllda situationer kan uppstå när ansvaret för patienter vård och omsorg förändras eller 

växlar såsom vid patientens in- och utskrivning till och från sjukhus och när flera aktörer 

ansvarar för olika delar av patientens vård. Därför är det av ytterst stor vikt att samverkan och 

informationsöverföring fungerar väl mellan berörda aktörer. Brister kan medföra att 

patientens fortsatta vård och omsorg försenas, uteblir eller att patienten blir återinlagd på 

sjukhus. Huvudsakligen gäller brister i samverkan sköra personer som äldre och personer med 

funktionsnedsättning.  

 
Uppdraget 

Problem vid utskrivning av patienter från slutenvården till hemmet har diskuterats vid olika 

samverkansmöten mellan Botkyrka kommun, omsorgsförvaltningen, Stockholms läns 

landsting, hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) och vårdcentralerna. De problem 

som diskuterades var att överenskomna rutiner för samverkan och informationsöverföring vid 

utskrivning av patienter inte följdes. Det fanns en osäkerhet om alla händelser och tillbud 

verkligen rapporteras. Omfattningen av avvikelser och dessas karaktär var därför okänd, även 

i vilken omfattning de försvårar samverkan mellan berörd hälso- och sjukvårdspersonal 

(landstinget) och omsorgspersonal (kommunen). Hur mycket och på vilket sätt berörda 

patienter och deras närstående drabbas var också okänt. Rapporteras inte händelser och tillbud 

försvårar det möjligheterna att förbättra riskfyllda situationer. Ett projekt som finansierades 

med stimulansmedel, påbörjades i kommunen avseende avvikelserapportering. 

 

Botkyrka kommun 

I kommunen bor det drygt 81 000 personer och antalet invånare beräknas öka till 86 000 år 

2015. Drygt 50 procent av invånarna är endera födda i ett annat land eller har båda sina 

föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk inom kommunen. Medelåldern är 

37 år, andelen under 18 år är 24,5 procent och andelen 65 år och äldre är 12,4 procent. 

Andelen äldre och medelålder är lägre än genomsnittet i länet och nationellt och andelen unga 

är högre. 

  

Inom kommunen finns äldreboenden i kommunal regi, några i privat regi liksom gemensamt 

drivna äldreboenden. I de särskilda boendena finns cirka 400 platser. Gruppboenden finns för 

personer med demensdiagnos. Vissa korttidsplatser finns på  äldreboendena för äldre med 

behov av mobilisering efter sjukhusvistelse och växelvård  när anhöriga kan behöva 

avlastning.  I kommunen finns också kvälls- och nattpatrull. I området finns sex vårdcentraler 

vilka har ungefär 480 patienter inskrivna i den basala hemsjukvården, antalet varierar mellan 

cirka 30- 140 per vårdcentral. På helger och kvällar klockan 17-08 utförs basal hemsjukvård 

av en privat aktör. 
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Syfte  
Syftet med projektet är att få ökad kunskap om brister vid informationsöverföring och 

samverkan vid utskrivning av patienter från sjukhus till ordinärt boende (berörda parter är 

sjukhus, öppenvård och kommun) samt utifrån denna kunskap föreslå förbättringsåtgärder.   

 

Frågeställningar  

 Hur omfattande är bristerna?  

 Vad omfattar bristerna för problematik ur ett patientsäkerhetsperspektiv? 

 Hur påverkar bristerna samverkan mellan berörd hälso- och sjukvårdspersonal och 

omsorgspersonal?  

 Vilka förbättringsåtgärder krävs för att säkerställa samverkan och patientsäkerheten? 

 
Mål  

Det övergripande målet med projektet är att bidra till kvalitetssäkring av 

informationsöverföring och samverkan mellan sjukhus, kommun och landsting vid 

utskrivning av patienter från sjukhus till ordinärt boende i Botkyrka kommun.  

 
Målgrupp 

Projektets huvudsakliga målgrupp är äldre personer (65 år och äldre) som skrivs ut från 

sjukhus till ordinärt boende i Botkyrka kommun och som har behov av insatser från 

kommunen och eller landstinget. Yngre patienter är också inkluderade då Botkyrka har en 

yngre befolkning med betydligt högre kronisk sjuklighet än länssnittet.  

 

Projektet  
Projektstart planerades september 2009 men startade februari 2010 på grund av att en intensiv 

vaccinationskampanj pågick på vårdcentralerna under hösten. En projektledare anställdes på 

40 procent. Kontaktpersoner skulle utses på vårdcentral, biståndsbedömarenhet, inom 

sjukgymnastik, arbetsterapi och hemtjänst. Dessa beräknades avsätta två timmar per vecka för 

att arbeta med att stödja och utveckla avvikelserapporteringen inom respektive enhet.   

 

Fyra kontaktpersoner utsågs på vårdcentralerna varav en för en gemensam enhet för tre 

vårdcentraler. Den senare enheten avbröt deltagandet p.g.a. besvärlig bemanningssituation 

vilken resulterade i att enheten lades ner hösten 2010. De berörda verksamhetscheferna 

tillfrågades om det fortsatta deltagandet. Kommunens deltagande var ovisst vid projektstart. 

Vid ett möte i juni 2010 med äldreomsorgschef och verksamhetschefer i kommunen beslöt de 

att delta from september och att utse kontaktpersoner. Totalt deltog tre vårdcentraler, med 

utsedda kontaktpersoner i projektet; Storvreten, Tullinge och Tumba vårdcentral.   

 

Tillvägagångssätt 

En inventering gjordes av vilka lokala rutiner och andra stödstrukturer för 

avvikelserapportering som fanns. Inventering gjordes även av behov av stöd till 

kontaktpersonerna liksom om och hur utbildning skulle ske på enheterna. Projektledarens 

insatser varierade utifrån enheternas önskemål och behov. På de deltagande vårdcentralerna 

hade man aktivt börjat arbeta för att förbättra avvikelserapporteringen innan projektet 

startade. På två av vårdcentralerna fanns också utsedd patientsäkerhetsansvarig som också 

fungerade som praktiskt stöd för personalen i att rapportera avvikelser. Projektledaren hade 

utbildnings- och informationsinsatser för berörd personal vid sex tillfällen. Kontaktperson och 

projektledare träffades regelbundet för att diskutera avvikelserapportering, progress, nyheter 

m.m. 
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De utsedda kontaktpersonerna fördjupade sig i området avvikelsehantering.  De ansvarade för 

att all berörd personal hade kunskap om rutinerna och att dessa följdes samt gav också 

praktiskt stöd i att rapportera avvikelser. Kontaktpersonerna arbetade aktivt med att stödja och 

uppmuntra kollegor att rapportera avvikelser och diskuterade avvikelserapportering 

regelbundet på interna möten. De bevakade enhetens avvikelserapporter som berörde 

”projektets problemområde” och vidarebefordra dessa till projektledaren för sammanställning. 

De sammanställda avvikelserapporterna analyserades och diskuterades med respektive 

vårdcentrals kontaktperson och patientsäkerhetsansvarig. 

 

Datainsamling 

Avvikelserapporter samlades in under sex månader under 2009 och tolv månader 2010. 

Samtliga vårdcentraler och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan tillfrågades om att lämna 

avvikelserapporter. Personalens synpunkter som framkom vid möten och utbildningstillfällen 

ingår i datainsamlingen. För att ytterligare komplettera bilden av problemområdet 

intervjuades personal. Följande personalkategorier deltog; tre biståndshandläggare, en 

enhetschef inom hemtjänsten, medicinskt ansvarig sjuksköterska, patientsäkerhetsansvarig 

Karolinska Universitetssjukhuset, två distriktssköterskor och tre kontaktpersoner på 

vårdcentral.  

 

Analys 

Avvikelserapporterna kategoriserades utifrån vilken typ av avvikelse som beskrevs, mellan 

vilka vård/omsorgsaktörer, omfattning (antal) samt konsekvenser på patient/närstående 

och/eller organisationsnivå.  I analysen av avvikelserapporter, synpunkter och intervjuer 

användes metoden innehållsanalys.   

 

Avvikelserapportering 
En avvikande händelse eller tillbud i verksamheten är något som inte överensstämmer med en 

fastställd rutin och som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patient, 

närstående, medarbetare eller organisation. Inom varje verksamhet ska det finnas lokala 

rutiner för avvikelsehantering som också beskriver vilka typer av händelser och tillbud som 

ska rapporteras. En avvikelserapport ska fokusera på vad som har hänt, inte på vem/vilka som 

var inblandade eller vems fel det var. Tidigare exempel är att personal dömts som ansvariga 

för händelser då det handlat om övergripande brister i systemet såsom bristfälliga rutiner, 

teknik, metoder, kontroll m.m. I dagens kvalitetssystem betonas säkerhet utifrån ett 

systemperspektiv dvs. orsakssamband mellan människa, teknik och organisation (MTO). Det 

innebär att hänsyn tas till ett större sammanhang när händelser utreds och hanteras, den helhet 

(system) vården bedrivs inom beaktas (3). De allvarligaste avvikelserna dvs. negativa 

händelser inom vården och omsorgen skall rapporteras till Socialstyrelsen; Lex Maria (4)och 

Lex Sarah (5).   

 

Till Stockholms läns landsting(SLL) inkom år 2010 första halvåret 15 757 avvikelserapporter 

(6). De flesta rapporter handlade om bristande vårddokumentation och 

informationsöverföring, därefter bristande vård och brister i läkemedelshanteringen. Vanliga 

orsaker till problemen var enligt rapportörerna bristande riktlinjer och rutiner samt 

kommunikation och information. SLL belyser att i en mogen säkerhet kultur rapporteras 

risker systematiskt och åtgärder vidtas för att minimera dem (6). 
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Definition av begrepp                                                                                                                    

I Socialstyrelsens författning 2005:12 avseende ledningssystem finns beskrivning av begrepp 

som används vid kvalitet och säkerhetsarbetet: 

Avvikelse är en negativ händelse (medfört vårdskada) eller tillbud (händelse som hade 
kunnat medföra vårdskada). 

 

Vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som 
orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av 
patientens tillstånd. 

 
Avvikelsehantering rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa 
händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas 
effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna. 

Verksamhetschefen skall inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, 
fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt 

skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten, ansvara för att 
mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås, och ansvara för uppföljning och 
analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården (1). 

Hälso- och sjukvård 

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar för att utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och 

omsorgsfullt sätt, liksom att arbeta med kvalitet och avvikelserapportering. 

 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren 

rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada (2). 

Kommunens socialtjänst                                                                                                     
Inom kommunen ska rutiner finnas för överföring av information, samverkan, hur fel och 

brister i verksamheten skall identifieras, dokumenteras, analyseras, åtgärdas och hur vidtagna 

åtgärder följs upp. Rutiner ska också finnas för att ta emot synpunkter och klagomål (7). I Lex 

Sarah (5) belyses skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden dvs. aktiva handlingar 

som inneburit allvarligt hot eller medfört allvarliga konsekvenser för enskilds liv, säkerhet, 

fysisk eller psykisk hälsa.  
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Riktlinjer och system för samverkan och informationsöverföring vid in- och 

utskrivning från slutenvården 

 
I socialstyrelsens författning SOSFS 2005:27 avseende samverkan vid in- och utskrivning 

från slutenvården påtalas att landsting och kommuner skall ta fram övergripande riktlinjer.  

Landstingen och kommunerna skall i samråd utarbeta rutiner för vårdplanering inför utskrivning av 
patienter och för överföring av information, som t.ex. befintliga planer, mellan vård- och 
omsorgsgivare i samband med in- och utskrivning av patienter från sluten vård till öppen vård och 
socialtjänst. Rutinerna skall dokumenteras och de skall vara enhetligt utformade inom ett län eller 
en region (12).  

Föreskrifterna gäller vid tillämpningen av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård vid vårdplanering inför utskrivning av patienter från den slutna hälso- och sjukvården 
till den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  
Föreskrifterna skall även tillämpas vid överföring av information mellan vård- och omsorgsgivare i 
samband med in- och utskrivning av patienter i den slutna hälso- och öppna sjukvård (12) dvs. 
även då inte kommunernas betalningsansvar blir aktuellt (författarens anmärkning).   

I Överenskommelse mellan Stockholms länslandsting (SLL) och Kommunförbundet i 

Stockholms län (KSL) angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2007 gäller 

följande: 

 Informationsöverföring vid samverkan ska ske via WebCare, när så är möjligt. 

 Inskrivningsmeddelande lämnas endast för de patienter där nya eller fortsatta 

hjälpinsatser bedöms bli aktuella efter sjukhusvistelsen. 

 Kallelse till vårdplanering skickas till kommunen. Landstingets öppna hälso- och 

sjukvård kallas i de fall behandlande läkare inom slutenvården bedömer att behov 

finns av dess insatser i anslutning till utskrivning från den slutna vården. Det ska 

särskilt anges om öppenvårdens insatser inte bedöms behövas. 

 Om inget annat överenskommes ska vårdplanering påbörjas senast dagen efter det att 

kallelsen till samordnad vårdplanering mottagits.  

 Genom justering av vårdplanen tar huvudmännen ansvar för sina insatser. Svar 

huruvida vårdplan kan justeras eller inte skall skyndsamt, om möjligt inom 24 timmar, 

meddelas slutenvården. 

 Utskrivningsmeddelande skickas senast dagen innan patienten beräknas bli utskriven. 

 

Socialstyrelsen påtalade behov av att se över Överenskommelsen i början av 2008 (HSN 

0802-0275). Bland annat påpekades att rutiner saknades för att säkerställa att personal med 

rätt kompetens deltog vid vårdplanering för att tillgodose patientens hälso- och 

sjukvårdsbehov behov efter utskrivningen. Rutiner saknades även för vilken information 

förutom utskrivningsmeddelandet som skulle överföras från slutenvården till öppenvården. En 

reviderad och mer omfattande överenskommelse togs fram av SLL och KSL (9). Hälso- och 

sjukvårdsnämnden beslutade att anta överenskommelsen i Stockholms län maj 2010. Samtliga 

kommuner har inte godkänt överenskommelsen och därmed har den reviderade 

överenskommelsen ännu inte trätt i kraft. 
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WebCare 

WebCare, ett webbaserat ärendehanteringssystem syftar till att förenkla den administrativa 

hanteringen och öka säkerheten i informationsöverföringen vid utskrivning från slutenvården 

(10). Slutenvården, vårdcentral och biståndsbedömarenhet har tillgång till WebCare. 

Slutenvården initierar patientärendet i WebCare.  

WebCare används gemensamt av sjukhus, primärvård och kommunernas socialtjänst för att 
tillhandahålla information om vilken huvudman som för tillfället har vårdansvaret för en patient.  

Vid utskrivning av en patient från slutenvården finns det ofta behov av att snabbt kunna avgöra 
vilken stadsdel, vårdcentral och geriatriska klinik patienten är anknuten till. Det behövs även 
aktuella uppgifter om vårdgrannarnas kontaktpersoner, adressuppgifter och telefonnummer. Mot 
denna bakgrund har landstinget och länets kommuner tagit fram en datorstödd adresskatalog 

(WebCare) över de sjukvårdande enheterna som har avtal med Stockholms läns landsting och över 
berörda enheter i länets kommuner. 

WebCare har utökats till att omfatta ett ärendehanteringssystem som förenklar den administrativa 
hanteringen och ökar säkerheten i informationsöverföringen vid utskrivning från slutenvården (10). 

Rutiner inom verksamheterna i Botkyrka kommun   

 
På vårdcentralerna  
På vårdcentralerna fanns lokala rutiner för avvikelse rapportering. Två vårdcentraler 

avvikelserapporterade via IT-stödet HändelseVis (6) och en via fastställd blankett. 

 

Distriktssköterskorna bevakade och hanterade patientärenden i WebCare. Inskrivnings- 

meddelande i WebCare bekräftades genom att meddela om patienten hade insatser från 

öppenvården. Via WebCare lämnades också telefonnummer till distriktssköterska/ 

sjuksköterska. Distriktssköterskan kunde få information om att patienten var inlagd på 

sjukhus via hemtjänstpersonal. Justering av vårdplan (bekräftelse av övertagande av 

medicinskt ansvar) vid utskrivning från slutenvården gjordes av distriktssköterskan. 

Distriktssköterskan hade fått uppgiften att justera vårplanen delegerad av läkare eller enligt 

rutin på enheten. Då patienten hade behov av mer avancerade sjukvårdsinsatser diskuterade 

distriktssköterskan med distriktsläkaren inför övertagande av medicinskt ansvar. Samverkan 

med biståndshandläggare uppgavs förkomma sällan.  

 

Avvikelsehantering  

En första bedömning av avvikelserapporter (riskanalys) skedde av patientsäkerhetsansvarig 

eller annan utsedd person på vårdcentralen. Analysgruppen beslutade därefter om fortsatt 

handläggning av ärendet. Analysgruppen bestod bl. a. av verksamhetschefen. Rapporter 

skickades som regel vidare till berörd enhet t ex avdelning inom slutenvården. Vid tillbud 

eller negativa händelser utfördes alltid en händelseanalys, en kartläggning av vad som hänt, 

varför det hänt och hur man kunde förhindra att händelsen återupprepades. Återkoppling av 

avvikelserapportering skedde på arbetsplatsmöten. De avvikelser som gällde och 

rapporterades vidare till slutenvården, fick man sällan återkoppling på, vilket var något som 

önskades.  
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Inom kommunens hälso- och sjukvård                                                                                              

I kommunens hälso- och sjukvård inom särskilda boenden fanns lokala rutiner för avvikelse- 

rapportering. Rapportering gjordes via fastställda blanketter. Sjuksköterskan/enhetschefen 

inom kommunen redovisade kvartalsvis antal avvikelser som skett inom; 

läkemedelshantering, fall, omvårdnad och avvikelser i vårdkedjan. Förutom detta skedde 

avvikelse rapportering i enskilda händelser.  Avvikelserna skickades vidare till den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan (personlig kommunikation med medicinskt ansvarig 

sjuksköterska). 

Inom kommunens socialtjänst (hemtjänst)                                                              

Socialtjänsten (hemtjänst) hade rutiner för rapportering av avvikelser, men personalen uppgav 

att det var oklart vad som skulle rapporteras. Vid grövre tillbud eller om patienter for illa 

avvikelserapporterade man. Vanligen åtgärdades avvikelser då de inträffade utan rapportering 

genom att kontakta berörd enhet (personlig kommunikation med biståndshandläggare och 

hemtjänstchef). 

 

Biståndshandläggaren i kommunen både behandlade och beslutade om bistånd. 

Biståndshandläggare var den ende som hade tillgång till WecCare, vilket var den viktigaste 

kommunikationsformen för kallelse till samordnad vårdplanering då kommunens 

betalningsansvar kunde bli aktuellt (11). Personalen inom hemtjänst kunde informera 

biståndshandläggaren om att en patient var inlagd. Intagningsmeddelande och kallelse till 

samordnad vårdplanering skedde via WecCare från slutenvården. Biståndshandläggaren 

kallade hemrehabilitering då sjukhuset angav det eller när biståndshandläggaren själv 

bedömde att hemrehabiliteringen borde delta. Ibland förekom önskemål från slutenvården om 

att vårdplanering kunde ske i hemmet, vilket endast var lämpligt för personer som enbart hade 

behov av serviceinsatser såsom städning och handling. Vid övriga eller nya insatser behövde 

biståndshandläggaren träffa personen i slutenvården för att diskutera och bedöma dennes 

behov av insatser. Biståndshandläggaren meddelade utförare/enhetschef inom hemtjänst om 

beviljade insatser. Vid beslut om mer omfattande insatser hos en person fanns en 24 timmars 

gräns för verkställande av dessa. För de personer som bodde i särskilt boende behövde inte 

kontakten från slutenvården ske via biståndshandläggaren eftersom personen hade beviljade 

biståndsinsatser som kunde utökas. Däremot måste planering ske med den ansvariga 

sjuksköterskan och/eller läkare på boendet. Hemtjänstpersonalen kunde utföra delegerade 

uppgifter i samband med att de ändå utförde beviljade insatser hos en person. Periodvis 

upplevde hemtjänstpersonal och biståndshandläggare att platserna på särskilda boenden och 

korttidsplatser var för få, vilket innebar större krav på hemtjänsten av mer omfattande insatser 

t ex dubbel bemanning, fler insatser över dygnet och fler hjälpmedel hos de äldre.  
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Resultat avvikelserapporter 2009 och 2010 
 

Avvikelserapporter 2009 

De rapporterade avvikelserna kategoriserades utifrån typ av avvikelse enligt följande; 

inskrivning, vårdplanering, medicinskt underlag, förberedande inför utskrivning, utskrivning, 

fler aktörer involverade i vården i hemmet, internt inom enhet och läkarmedverkan i 

kommunen.  

 

Under sex månader 2009 inkom sammanlagt 25 rapporter från fyra vårdcentraler och 

kommunens hälso- och sjukvård. En vårdcentral hade inga avvikelser rapporterade. Elva 

rapporter kom från vårdcentraler, tolv från kommunen och två från slutenvården. I de 25 

rapporterna förekom 34 avvikelser. 

I tabell 1 visas mellan vilka enheter som avvikelserapporteringen skett. 

 

Tabell 1. Avvikelserapporter 2009, rapportör och berörd enhet  
Rapportör-  berörd enhet Antal 

Kommun- slutenvård 1 

Kommun särskilt boende- läkare öppenvård 4 

Kommun gruppboende- psykiatrisk öppenvård 6 

Kommun– avancerad hemsjukvård 1 

Kommun- vårdcentral 1 

Vårdcentral- slutenvård 11 

Slutenvård- vårdcentral 1 

Slutenvård – kommun gruppboende 1 

Antal 25 

 

 Sex av avvikelserna gällde läkemedel, varav tre avsåg behandling med blodförtunnande 

läkemedel. Två negativa händelser hade Lex Maria anmälts. I tabell 2 redovisas samtliga 

avvikelser.   
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Tabell 2 Avvikelserapporter 2009 för sex månader, totalt 26 rapporter med 34 avvikelser  
Kategori (antal)  Rapportering  

Inskriven (3)  Patient inte inskriven i WebCare trots behov av hjälp med 
läkemedel efter utskrivning (3) 

Vårdplanering (1)  Det beslutas av slutenvården och biståndshandläggare att 
vårdplanering ska ske i hemmet, distriktssköterskan 

informeras inte om detta. 

Medicinskt underlag 
(4) 

 Faxmeddelande skickas på helg utan att någon annan 
information lämnats till vårdcentral (blodförtunnande 
läkemedel) 

 Muntlig information från slutenvården om att all information 

finns i WebCare om behandling, vilket det inte gör. 
 Distriktssköterska får inte information om att patient behöver 

hjälp med läkemedel, läser i TakeCare 
 Slutenvården rapporterar inte till sjuksköterska att patient 

dragit ut njurkateter flera gånger i veckan. 

Förberedandeinför 

utskrivning (4) 

 Ändringar patientens läkemedel i slutenvården men meddelar 

ej distriktssköterska eller ändrar i ApoDos (2). 
 Patienten har kvarglömd blodkärlskateter (2). 

Utskriven (4)  Ingen information om utskrivning av patient med hemsjukvård 
(2).   

 Slutenvården informerar samma dag att patienten skrivs ut, 

för sent (2) 

Flera aktörer 
involverade i vården i 
hemmet (8) 

 Patient har inte fått sina läkemedel. 
 Slutenvården rapporterar att patient dragit ut kateter flera 

gånger till hemtjänstpersonal, De rapporterar inte vidare eller 
hänvisar till sjuksköterska  

 Distriktssköterska missar att dela dosett, hemtjänst missar 

också att patient är hemma, patient funnen död efter 2 veckor 
(Lex Maria anmäld). 

 Ej kontrollerat blodsocker eller gett sondmat. 

Intern inom enhet (4)  Faxremiss läggs i fel fack upptäcks efter flera dagar, fördröjer 
patientens läkemedelsbehandling 

 Motstridig information till slutenvården från olika 
distriktssköterskor om att kunna ta emot patient * 

 Ny hemsjukvårds patient som är listad på annan vårdcentral, 
listas inte om vilket innebär att patienten inte får läkemedel på 
1 vecka pga. brister i journaldokumentation(Lex Maria 
anmäld). 

 Saknas hjälpmedel i hemmet för att vårda patienten. Skickas 

in akut 5 gånger p.g.a. detta.* 

Läkares medverkan i 

kommunen (10) 

 Gäller uppföljning, läkemedel från psykiatrisk öppenvård i för 

gruppboende (6).  
 Läkarinsatser från öppenvården till särskilda boenden bl. a 

journalanteckning av läkemedel, rutiner, läkemedel, 
journaldokumentation (4)  

*rapport från slutenvården  
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Avvikelserapporter 2010 

Under året 2010 inkom 48 rapporter från fyra vårdcentraler. Kommunens 42 rapporter gällde 

hälso- och sjukvård internt inom de särskilda boendena, vilka inte ingår i projektets syfte. De  

gällde huvudsakligen läkemedelshantering och fallincidenter och olyckor. I de 48 rapporterna 

från vårdcentralerna beskrevs 69 avvikelser. Inga Lex Maria ärenden fanns rapporterade 

under året. I tabell 3 visas mellan vilka enheter som avvikelserapporteringen skett. 

 

Tabell 3 Avvikelserapporter 2010, rapportör och berörd enhet  
Rapportör och berörd enhet Antal 

Vårdcentral- slutenvård 33 

Vårdcentral- kommunen delegering 4 

Vårdcentral- kväll/helg aktör 9 

Vårdcentral- apotek 2 

Antal 48 

 

Avvikelserna gällde framförallt äldre patienter. De mest förekommande avvikelserna var 

förberedande inför utskrivningen och flera aktörer i involverade i vården i hemmet. Tjugonio 

av avvikelserna gällde läkemedel och av dessa gällde 8 blodförtunnande läkemedel.  

 

Till Huddinge Universitets sjukhus, Solna och Huddinge år 2010, inkom 81 rapporter från 

öppenvården och 25 från kommunerna. En tredjedel av avvikelserna från öppenvården gällde 

läkemedel och från kommunen gällde cirka hälften samordnad vårdplanering (personlig 

kommunikation med patientsäkerhetsansvarig på sjukhuset). 
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Tabell 4 Avvikelserapporter 2010, totalt 48 rapporter med 69 avvikelser   
Kategori (antal) Rapporter: 

Inskriven (5) 
 

 Inte meddelat att patient med behov av hemsjukvård är 
inskrivning på sjukhus (2).  

 Inte meddelat att patient är återinlagd (3). 

Vårdplanering (11) 
 
 

 Kallelse till samordnad vårdplanering inom mindre än 1 dygn, 
distriktssköterska kan inte delta. 

 Patient registreras som utskrivningsklar innan öppenvården 
hunnit justera vårdplanen (1). 

 Ingen vårdplanering på sjukhus trots att patient har stora 
behov av vård och omsorg, leder till att patient blir 
återinlagd. 

 Vårdplanering/patientärendet fullföljs inte i WebCare, trots 
att patienten har behov av insatser efter utskrivningen (5) 

 Går inte att justera vårdplan i WebCare (2) 

 Sker ingen vårdplanering eftersom patienten ligger på remiss 
från annan avdelning 

Medicinskt underlag 

(8)    

 Patient lovad uppföljning av distriktssköterskebesök, men 

informerar inte distriktssköterska. 
 Olika information om läkemedelsändring i läkemedelslista och 

journalanteckning. 
 Saknas medicinskt underlag för ta över medicinskt ansvar 

avseende ordination blodförtunnande /provtagning (5). 
 Slutenvården uppger att behandlingsordination finns i 

webcare vilket det inte gör. 

Förberedande inför 

utskrivning (17) 

 Patienten saknar läkemedel och/eller recept 
distriktssköterskan åtgärdar (5).  

 Slutenvården inte ordinerat med patientens 
läkemedelsändringar i ApoDos (4).  

 Slutenvården inte ordinerat med ApoDos trots flertal samtal 

från distriktssköterska, leder till att genomförande av 
läkemedelsändring fördröjs  

 Felaktig dos i ApoDos, märkning av läkemedel (2). †  

 Slutenvården glömt rapportera att stygn som ska tas (2). 
 Kvarglömd perifer blodkateter.  
 Inte rapporterat avancerad skötsel av central 

blodkärlskateter, granne ringer.  

 Lovat skicka med läkemedel för första dagarna hemma från 
sjukhus men inte gjort det. 

Utskriven (10)  Påbörjat information i WebCare men meddelar inte 
utskrivning, gäller patient med blodförtunnande behandling, 
distriktssköterska läser i TakeCare. 

 Patient skrivs ut till särskilt boende men meddelar inte 

öppenvården det, närstående tar kontakt (2). 
 Meddelar inte att patient är utskriven (4). 
 Patienten skrivs inte ut i WebCare.  
 Distriktssköterska läser i TaceCare att patient är utskriven. 

Flera aktörer 

involverade i vården i 
hemmet (16) 
 

 Patient har inte fått ordinerade läkemedel (4).   

 Signeringslista ej signerats om läkemedel getts (3) 
 Patient ej fått insulin, fått insulin fel tidpunkt (3).  
 Patient fått fel insulinsort (1). 
 Patient har inte fått läkemedel (delegering) (4) 
 Patient fått akut läkartid, tiden avbokas flera gånger för att 

ingen kan följa med från hemtjänst. 

Medicinsk bedömning  
(2) 

 Patient remiteras för omhändertagande av slutenvården, 
remiss från sjukhus till vårdcentral, remiteras åter för 
omhändertagande på sjukhuset. 

 Närakut remitterar patient till vårdcentral utan att läkare 

bedömt patienten, åter remiss sjukhus. 

† apotek  
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Analys av avvikelserapporter 
I analysen redovisas synpunkter från personal. Exempel ges också på avvikelser som 

förekom. 

Inskrivning, antal avvikelser: 4 
Inskrivningsmeddelande lämnas för de patienter där nya eller fortsatta hjälpinsatser bedöms bli 
aktuella efter sjukhusvistelsen……. Informationsöverföring vid samverkan ska ske via WebCare när 
så är möjligt (8) 

 

När slutenvården inte meddelade att patienten var inskriven via t ex WebCare kunde inte 

öppenvården ge information om pågående och planerade insatser för patienten. Öppenvården 

kunde inte heller planera inför eventuellt deltagande på samordnad vårdplanering. Eftersom 

ingen information getts om att patienten var inlagd skedde inplanerade besök till patienten i 

hemmet. Patientärenden i WebCare fullföljdes inte alltid utan avslutades trots att patienten 

hade behov av hemsjukvård. Distriktssköterskan läste i patientens journal, det gemensamma 

journalsystemet TakeCare, för att få information om patientens fortsatta behov av 

sjukvårdsinsatser. De intervjuade uppgav att vissa enheter inom slutenvården sällan eller inte 

alls använde WebCare.  

 
Vårdplanering, antal avvikelser: 4 

- Kallelse till vårdplanering skickas till kommunen. Landstingets öppna vård kallas i de fall 

behandlande läkare inom slutenvården bedömer att behov finns av dess insatser i anslutning till 
utskrivning från den slutna vården. ……Om inget annat överenskommes ska vårdplanering påbörjas 
senast dagen efter det att kallelsen till samordnad vårdplanering mottagits (8) 
- På vårdplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som besitter den kompetens 
som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen (12). 

- Svar huruvida vårdplan kan justeras eller inte skall skyndsamt, om möjligt inom 24 timmar, 
meddelas slutenvården (8). 

- Av vårdplanen skall det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården 
som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås (12). 

 

När distriktssköterskan kallades till samordnad vårdplanering med knappt en dags varsel 

innebar det att hon/han inte kunde delta. Inplanerade patientbesök var svåra att omboka eller 

ordna att någon kollega utförde. Distriktssköterskorna uppgav att de sällan kallades eller 

deltog på samordnad vårdplanering. Patientärenden registrerade som ”kort vårdprocess” i 

WebCare innebar att det inte blev någon samordnad vårdplanering. Distriktssköterskan 

förstod inte varför eftersom patienten hade behov av fortsatta insatser från öppenvården. 

Vårdplanering förekom sällan trots att patienten hade behov av insatser från öppenvården. 

Enligt Karolinska Universitetssjukhusets rutiner registreras patientärenden som kort 

vårdprocess när kommunens betalningsansvar inte blir aktuellt. Informationsöverföringen 

mellan slutenvården och öppenvården skedde oftast via telefonkontakt om 

planerade/ordinerade åtgärder och uppföljning. 

 

Att samordnad vårdplanering påbörjades dagen efter kallelse passade olika bra för berörda 

aktörer. Biståndshandläggare såg helst att vårdplanering skedde så snart som möjligt för att få 

tid att bedöma personens behov och besluta om bistånd, förutsatt att det fanns underlag att 

planera utifrån. Vårdplaneringsmöten handlade ofta om omsorgsbehov enligt 

biståndshandläggare. De beskrev att läkarna sällan deltog, trots att medicinska frågor 

diskuterades. Biståndshandläggare saknade distriktssköterskans deltagande då medicinska 

spörsmål kom upp. De uppgav att distriktssköterskan behövde delta då patienten hade mer 

komplexa vårdbehov såsom kring mediciner, insulin och demens. När ingen deltog från 

öppenvården kunde det få negativa konsekvenser då patienten kom hem. Biståndshandläggare 

antog att distriktssköterskan försäkrade sig om att få information på annat sätt. 
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Vårdplaneringarna var ofta ostrukturerade och oplanerade på avdelningar som sällan hade 

vårdplaneringar. 

 

På vårdplaneringsmötet på avdelningen deltar en sjuksköterska som inte känner patienten 

som inleder mötet med: Det var du som hade cancer, va? 

 

När slutenvården registrerade patienten som utskrivningsklar i WebCare kunde inte 

öppenvården justera vårdplanen, dvs. bekräfta övertagande av medicinskt ansvar. Att 

öppenvården justerade vårdplanen var en förutsättning för att kommunen skulle ta emot 

patienten och för att kommunens betalningsansvar kunde träda i kraft. När det inte blev någon 

vårdplanering innebar det att de patienter som behövde nya avancerade insatser inte kunde få 

det. Därför att distriktssköterskan inte kunde uppdatera sig inför sällan förekommande 

insatser eller utföra nödvändiga delegeringar. Det kunde också gälla hjälpmedel som patienten 

behövde.  

 

Distriktssköterskan besöker patient en timme efter utskrivning från sjukhuset. Patienten 

klagar över värk samt oro över hur hon ska klara sig. Sedan tidigare hade patienten hjälp av 

hemtjänst 1gång/vecka och hemsjukvård 2 gånger/dag. Ingen vårdplanering hade skett på 

sjukhuset. Distriktssköterskan upptäcker att patient inte fått morgon medicin eller att 

smärtplåster bytts, vilket distriktssköterskan åtgärdar. Distriktssköterskan kontaktar 

biståndshandläggare eftersom patienten behövde utökade insatser från hemtjänst. Patient 

beviljas det och trygghetslarm av biståndshandläggare. De närstående är mycket upprörda 

och missnöjda. Det slutar med att patienten åter skickas in till sjukhuset och blir återinlagd.  

 

Medicinskt underlag, antal avvikelser: 13 
-Informationsöverföring vid samverkan ska ske via WebCare, när så är möjligt (8). 

- Information om patientens behov av hälso- och sjukvård skall senast samma dag som patienten 
skrivs ut överföras från slutenvården till berörda enheter inom öppenvården och socialtjänsten (8) 

 
Motstridigt, bristfälligt eller uteblivet medicinskt underlag försvårade och fördröjde 

utförandet av åtgärder och övertagande av medicinskt ansvar i öppenvården. Det gällde 

exempelvis läkemedel, sårbehandling och avancerad skötsel av venösa katetrar. Avvikelserna 

gällde till stor del patienter med hemsjukvård. För att reda ut situationen tog 

distriktssköterskan kontakt med berörda avdelningar i slutenvården. De eftersökte även 

information i journalsystem TakeCare. Ärendena måste oftast lösas akut och tog tid.  

Patienterna hade inte fått behandlings- eller utskrivningsmeddelande från sjukhuset. 

Avvikelserna upptäcktes bl. a genom att patienten kom till vårdcentralen eller att närstående 

tog kontakt. Bristerna innebar otrygghet för patienten och risker bl. a felaktigheter i 

läkemedelsbehandling. 

 

Distriktssköterskan läser i TaceCare att patienten blivit utskriven för 4 dagar sen. Hon ringer 

patienten, den närstående svarar. Närstående berättar att de har fått med sig medicin för 

några dagar och att blodprov ska tas, patient står på blodförtunnande läkemedel. Patienten 

är också insatt på nya mediciner. Distriktssköterskan ringer till avdelningen där patienten låg 

och påpekar att de inte gett någon information alls om patienten till öppenvården. 

Distriktssköterskan ordnar så att hon får den information som hon ska ha och ber närstående 

hämta ut mediciner på apotek. Därefter åker distriktssköterskan hem till patienten och delar 

Dosett och tar prover. Patienten har under några dagar inte fått de nyinsatta medicinerna, 

provtagning sker flera dagar senare än planerat och läkemdelsbehandling med 

blodförtunnande läkemedel hade uteblivit.  
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Förberedande inför utskrivning, antal avvikelser: 16 

Utskrivande vårdgivare ska säkerställa att patient efter utskrivningen har tillgång till samtliga 

läkemedel som patienten behöver och vid tidsbegränsad läkemedelsbehandling kortare än tre 
månader skall den föreskrivna läkemedelsbehandlingen täcka hela den planerade 
behandlingsperioden (13).   

 

Förseningar, fördröjningar eller felaktigheter i patientens läkemedelsbehandling uppstod när 

slutenvården inte ordinerade läkemedelsändringar i Apo-Dossystem, inte skickade med 

patienten recept hem eller läkemedel för de första dagarna som lovats. Distriktssköterskan 

måste akut kontakta läkare i slutenvården eller på vårdcentral för att de skulle ordinera de 

läkemedel patienten behövde. När detta inte fungerade vid utskrivning till helgen blev det 

extra problematiskt; 

 

Patienten hade skrivits ut till helgen. Den helg tjänstgörande distriktssköterskan ska ge 

patienten ordinerad injektion i hemmet (blodförtunnande läkemedel). Patienten har inget 

läkemedel eller recept hemma. Distriktssköterskan får försöka ordna läkemedel till patienten. 

Distriktssköterskan återkommer till patienten två timmar efter sin arbetstid då hon lyckats 

ordna läkemedel till patienten. 

 

Felaktigheter avseende läkemedelsbehandling som inte upptäcktes i tid innebar att patientens 

läkemedelsintag blev felaktigt och i värsta fall att patienten kunde bli återinlagd. Även olika 

blodkärlskanyler t ex perifer venös kateter, avancerade centrala kärlkatetrar och stygn 

glömdes kvar på patienten eller att skötsel inte överrapporterades av katetrar innebar 

infektionsrisker. De beskrivna avvikelserna upptäcktes i relativt god tid av närstående eller 

andra och kunde därmed åtgärdas.  Avvikelserna innebar risker för patienten och akuta 

insatser för personalen i öppenvården  

 

Utskriven, antal avvikelser: 11 
Utskrivning av patient från sluten vård; information om patientens behov av hälso- och sjukvård 
och socialtjänst skall senast samma dag som patienten skrivs ut överföras från den slutna vården 

till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten. Informationen skall innehålla 
vårdplanen och övriga väsentliga uppgifter (12). 

 

När slutenvården inte meddelade att patienten var utskriven, t ex via WebCare, fick inte 

patienten fortsatt planerad vård och omsorg. Det kunde innebära ”förgäves besök” på 

läkarmottagning eller hembesök av distriktssköterska. Även ”förgäves besök” skedde när 

slutenvården inte meddelade att patienten skrivits ut till särskilt boende. Om patienten flyttat 

till särskilt boende bistod vårdcentralen med att ställa om så att patientens ApoDos kom till 

rätt plats. 

 

Hemtjänstpersonalen ringde till distriktssköterskan och berättade att patienten hade kommit 

hem från sjukhuset och behövde hjälp med medicin. Patientärendet var inte registrerat i 

WebCare, ingen annan information hade getts om att patienten var utskriven. Patienten var 

en hemsjukvårdspatient sedan tidigare. 

 

Närstående, grannar, hemtjänst, patienten själv eller andra kontaktade vårdcentralen om att 

patienten var utskriven. Ett kritiskt moment som hemtjänst uppgav var när patienten skulle 

mötas upp i hemmet av hemtjänstpersonal och slutenvården inte meddelade ändringar i 

patientens hemkomsttid.  
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Fler aktörer involverade i vården i hemmet, antal rapporter: 15 

Avvikelserna gällde felaktigheter i utförande av ordinerade åtgärder kvällar och helger i 

hemmet. Åtgärder utfördes vid fel tidpunkt, oklart om de utförts, läkemedel förväxlades eller 

gavs inte alls. Det gällde läkemedel, ögondroppar, insulin, blodsockerprov och sondmatning. 

Bristerna gällde också att signering saknades på signeringslistan hos patienten att läkemedlet 

getts. De som skulle utföra åtgärderna var endera utförare inom samma organisation eller 

hemtjänstpersonal som fått uppgiften delegerad. Avvikelserna berodde på bristande rutiner på 

enheten och innebar stora risker för patientens säkerhet. Rapporteringen ledde till 

förbättringar mellan vissa aktörer och färre avvikelser rapporterades. En annan brist som 

rapporterades var personal som hade delegering att överlämna läkemedel hade semester och 

vikarier saknade delegering för uppgiften. Det innebar att patienten inte fick sina läkemedel.   

 

Patienten har inte fått något kvällsbesök eller insulinspruta. Hustrun har ringt till dem 

(vårdgivare) som skulle ge injektionen, men inte fått tag i dem. 

 
Patienten som inte fick ordinerat läkemedel/insulin,  fått fel dos, förväxlingar m.m. medförde 

medicinska komplikationer av varierande slag. Om patientens tillstånd försämrades så var 

läkemedel en viktig faktor att beakta som man då inte hade kontroll över. Bristerna innebar 

också otrygghet för patienterna och närstående. Flertalet avvikelser upptäcktes i relativt god 

tid och kunde därmed åtgärdas utan att risker uppstod för patienten.  

 

Medicinsk bedömning antal rapporter: 2 

Avvikelserna avsåg patienter med allvarliga medicinska tillstånd som bedömts av 

distriktsläkare behöva handläggas av slutenvården. Distriktsläkaren fick patientärendet åter. 

På lättakutmottagning hade patienten inte bedömts av läkare utan annan personal hade 

hänvisats patienten till vårdcentralen. Patienterna omhändertogs slutligen i slutenvården. För 

patienterna som skickades fram och åter mellan vårdgivare innebar det stor otrygghet och 

medicinska risker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övergripande analys och diskussion 
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Resultatet av granskningen pekar på att in- och utskrivning av patienter i slutenvård har 

många säkerhetsbrister. Huvudsakligen gällde avvikelserna äldre personer. De mest 

förekommande avvikelserna avsåg; olika informationsvägar som användes vid patienters 

utskrivning, patienters läkemedel och när fler aktörer var involverade i vården i hemmet. 

Avvikelserna medförde att patientens fortsatta vård och omsorg äventyrades, vården var inte 

säker och patienten och deras närstående blev oroliga och otrygga. Ofta upptäcktes 

avvikelserna genom att patienterna själva, närstående, grannar med flera kontaktade 

öppenvården. Extra sårbara är äldre personer med begränsat kontaktnät, försämrat minne 

m.m. som inte själva kan ta kontakt med vården och omsorgen. 

 

Avvikelserna ledde till insatser och oplanerade åtgärder för distriktssköterska och läkare i 

öppenvården bl. a för att leta information, ordinera, administrera och leverera läkemedel till 

patienten. Det är av stor vikt att avvikelser verkligen rapporteras för att kunna identifiera och 

åtgärda bristande rutiner som äventyrar patienters fortsatta vård och omsorg. Övergripande 

ledningssystem och verksamheternas lokala rutiner för kvalitet och patientsäkerhet  syftar till 

att identifiera bristande rutiner och åtgärda dessa innan de leder till skada. I bilaga 1 ges 

förslag på hur man kan arbeta med kvalitets- och patientsäkerhetsarbete vid in- och 

utskrivning av patienter i slutenvården. 

 

Rutiner vid in- och utskrivning av patienter från slutenvården har till syfte att ge stöd till 

berörd personal i hur samverkan mellan olika vårdgivare ska ske. Samverkan och planeringen 

ska leda till att patientens fortsatta planerade vård och omsorg sker säkert och utan avbrott. De 

brister som beskrivs styrker att sjukvården i högre grad behöver fokusera på patientens 

vardagsvärld hemma, utöver sjukdom och behandling. 

 

Alla enheter deltog inte som planerat i projektet och alla avvikelser rapporteras inte enligt 

personalen. Därför går det inte att ge en fullständigt ”säker” bild av avvikelsernas omfattning, 

problematik eller påverkan på samverkan. De brister som förekom ger ändå en indikation om 

vilka förbättringsåtgärder som behövs. 

 

Avvikelserapporteringen 

Det var huvudsakligen vissa distriktssköterskor som rapporterade avvikelser. Läkarna 

rapporterade sällan. Kontaktpersonerna uppgav att det kunde vara svårt att motivera kollegor 

att avvikelserapportera. Ett uttryck som förekom när avvikelserapportering fördes på tal var 

”det blir ändå inget bättre”. Kontaktpersonerna uppgav att det var värdefullt att delta i 

projektet, att bli uppmuntrade av någon utifrån som belyste området för att hålla det aktuellt 

på vårdcentralen. De upplevde att medvetenheten ökade genom att avvikelser diskuterades 

återkommande på gemensamma möten. En ökning kunde ses av avvikelserapporteringen 

jämfört med året innan på två av vårdcentralerna och minskning under den perioden ett nytt 

journalsystem infördes. Både personal på vårdcentral och kommunen uppgav att det förekom 

fler avvikelser än vad som rapporterades. Kommunens socialtjänst (hemtjänst) verkade inte 

rapportera avvikelser i någon större omfattning och därmed går det inte att beskriva de 

problem som kan finnas där. Inom kommunens hälso- och sjukvård fanns det tydliga rutiner 

och fungerande avvikelserapportering. De avvikelser som hade rapporterats 2010 gällde internt inom den 

egna verksamheten.   
 

Rapporteringssystemet HändelseVis upplevdes av användarna underlätta mer och mer genom 

att systemet utvecklades. Däremot var det oklart vem rapporterna skulle skickas till i 

kommunen. Det upplevdes meningsfullt att rapportera, när återkoppling gavs om vad 

avvikelserapporten resulterat i från berörd verksamhet. Avvikelser rapporterades till 
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slutenvården fick man sällan återkoppling på. Uppföljningar av avvikelserapportering bör 

diskuteras vid olika samverkansforum för berörda verksamheter. 

 
Olika informationsvägar 
Den vanligaste informationsvägen mellan slutenvården och öppenvården bestod av muntlig 

(telefon) rapport om ordinerade åtgärder och uppföljning. WebCare användes stokastiskt som 

informationsväg. Patientärenden avslutades eller hanterades som en så kallad ”kort 

vårdprocess” i WebCare. Även via närstående och andra personer kunde öppenvården 

uppmärksammas på att patienten var utskriven. När slutenvården inte informerade om 

patienten kunde journalsystemet TakeCare användas för att söka efter nödvändig information. 

TakeCare blev ett informellt sätt att få information på. Denna informationsväg bör diskuteras 

och förtydligas bl. a avseende sekretessen så att inga oegentligheter uppstår.  

 

För att WebCare-systemet ska fungera som stöd för samtliga berörda verksamheter och i 

patientsäkerhetsarbetet, krävs ytterligare utveckling av systemet. Rutiner saknas för hur 

WebCare ska användas, befintliga rutinerna gäller enbart kommunens betalningsansvar. 

Funktioner i WebCare som avser samverkan mellan landstingets egna verksamheter behöver 

förbättras. Vid införandet av WebCare utbildades personalen i öppenvården. Numera finns det 

ingen central stödfunktion för introduktion och fortbildning till personal i öppenvården och 

ingen har ansvar för att systemet utvecklas också utifrån öppenvårdens behov. Detta var 

behov som påtalades av personalen på vårdcentralerna. Även en landstingövergripande 

funktion behövs för att utveckla och förbättra in- och utskrivning och WebCare-systemet. 

 

Läkemedel  

En stor del av avvikelserna gällde läkemedel; läkemedelslista, förskrivning och att tillgodose 

att patient hade tillgång till aktuella läkemedel. Trots landstingsbeslut om att utskrivande 

vårdgivare har ansvar för att säkerställa att patient efter utskrivningen har tillgång till samtliga 

läkemedel i tre månader (13) skedde inte det. Uppemot 20-30 procent av alla akuta 

inläggningar av äldre på sjukhus beror på felaktig läkemedelsanvändning, därför att läkare 

sällan vet vad andra läkare skrivit ut och varför (14). 

 

Flera aktörer involverade i vården i hemmet 

Efter patientens utskrivning uppstod också problem. Patienter som har hjälp över hela dygnet 

har ofta fler aktörer involverade exempelvis, avancerad hemsjukvård och kvällspatrull. De 

ansvarade ibland för olika åtgärder, men också för liknande åtgärder. Flertalet av avvikelserna 

gällde även här läkemedelshantering. Patienterna utsattes för stora och onödiga risker 

beroende på bristande rutiner både för rapportering mellan berörda verksamheter och inom 

den verksamhet som ska utföra åtgärden.  

Både personalen inom kommunen och på vårdcentralerna uttryckte behov av mer samverkan 

när man har gemensamma patienter vid vård exempelvis av palliativa och döende personer i 

hemmet. Behov påtalades också av samordningsfunktion för patienter med stora vård- och 

omsorgsinsatser. I rapporter påtalas återkommande att samverkan för äldre med stora vård- 

och omsorgsbehov behöver utvecklas (15,16,17,18).   

 

 

 

 

 

Förslag på förbättringsåtgärder  
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De avvikelser och brister som beskrivs är välkända. Vissa områden förekommer oftare än 

andra med stora risker för patientens säkerhet. Inom vissa områden saknas rutiner eller så 

behöver befintliga rutiner förtydligas för att ge stöd för hur in- och utskrivningen i 

slutenvården ska ske. De slutsatser som dragits i projektet är att följande behövs för att trygga 

patientens säkerhet: 

 

1. Rutiner inom landstinget 

Den samverkan och ansvarsfördelning som rör landstingets egna verksamheter berörs nästan 

inte alls i Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms 

län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård. Därför behöver landstinget ta 

fram styrande rutiner för in och utskrivning av patient i slutenvården. Rutinen ska omfatta alla 

berörda verksamheter i landstinget; slutenvård, öppenvård och rehabilitering. Rutinerna ska 

beskriva hur det ska gå till när patienter med fortsatt behov av sjukvård skrivs in och ut från 

slutenvården. Rutiner behöver säkerställa att patientens fortsatta planerade vård och omsorg 

sker säkert och utan avbrott oberoende av var patienten befinner sig i vårdkedjan. Saknas stöd 

i rutiner och överenskommelse blir det också oklart vad som är avvikelser. Patientsäkerheten 

måste vara fokus i alla rutiner.   

 

 Definiera vilken grupp patienter som ska omfattas av samordnad vårdplanering. Ta 

fram bedömningsunderlag och checklistor som ska användas för att säkerställa 

bedömning och att patienter som ska vårdplaneras för identifieras (18). Säkerställ att 

vårdplanering sker mellan berörda landstingsverksamheter och kommun t ex via 

användande av olika tekniska lösningar, video etc.  

 Definiera för vilka patienter vårdplan ska upprättas för. I dag sker det enbart när 

kommunens betalningsansvar kan bli aktuellt. Det skall ske för alla patienter med 

fortsatt behov av sjukvård. 

 Formulera rutiner för användandet av gemensamma journalsystem t ex TakeCare vid 

in och utskrivning av patienter från olika vårdformer. 

 Bekräftelse/kvittering av utskrivningsinformation. Ingen patient ska kunna skrivas ut 

från slutenvård utan att mottagande enhet känner till det. Behov finns av att utveckla 

en utskrivningsinformations funktion i WebCare. 

 Trygghetskvitto/vårdplan. Fastställ att alla patienter som har behov av fortsatt sjukvård 

ska få en skriftlig vårdplan/trygghetskvitto vid utskrivningen. 

 

2. Stödstrukturer och samverkansforum  

 Behov av ett landstingövergripande samverkansforum där in- och 

utskrivningsproblematik av patienter från och till olika vårdformer diskuteras.  

 Behov av kontinuerliga samverkansforum där representanter inom öppenvården 

diskuterar gemensamma frågor. 

 Behov av samverkansforum för äldre med stora vård- och omsorgsbehov för olika 

aktörer som är delaktiga i den äldres vård och omsorg i hemmet.  

 Samordningsfunktion för patienter med stora vård- och omsorgsbehov behöver 

utvecklas. 

 Behov av en övergripande funktion för förvaltning, utveckling, utbildnings- och 

fortbildning för öppenvårdens drygt 200 vårdcentraler och användare av WebCare. 

Utveckling, utbildning och fortbildning i öppenvården, kan uppdras åt CeFAM 

fortbildning som har etablerade nätverk i öppenvården i länet. 
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3. Ekonomiska incitament och avtal  

 Ekonomiska incitament behöver diskuteras för att stimulera slutenvården och 

öppenvården att följa beslutade rutiner vid in och utskrivning av patienter. Olika  mått 

kan också kopplas till ekonomiska ersättningar. 

 Ansvar för att initiera och sammankalla till samverkansforum i öppenvården inom 

exempelvis ett geografiskt område borde fasställas och skyldighet att delta i 

samverkansforum bör formuleras tydligare i de generella avtalen för 

landstingsuppdragen.  

 

4. Kvalitetsmått 

För att säkerställa att utskrivning sker på säkert sätt och enligt fastställda rutiner behöver detta 

följas upp. Mått behövs för att identifiera, åtgärda och förbättra kvaliteten på in- och 

utskrivningen från slutenvården. 

 Kvalitetsmått på patientnivå: mäta upplevelse hos patienter och i förekommande fall 

närstående av utskrivning och den första tiden därefter.  

 Kvalitetsmått på verksamhetsnivå används av HSNf i avtal med berörda enheter, för 

uppföljningar av att avtal och rutiner följs.  
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Bilaga1 Förslag struktur för kvalitets- och säkerhetsarbetet vid in- och utskrivning av 

patienter i slutenvården.  

Struktur     (vad behövs) Process   (hur ska man göra)  Resultat (vad ska uppnås) 

Vårdgivares ansvar: 

ge direktiv och säkerställa att vårdprocesser 

fungerar verksamhets- gränsöverskridande:  

 Landstings- och kommunövergripande 

rutin för in- och utskrivning (gäller vid 

kommunens betalningsansvar) 

 Rutin för in- och utskrivning i 

landstingets verksamheter (saknas) 

 Förvaltar ärendehanteringssystemet 

WebCare  

 Central funktion för fortbildning och 

utbildning av WebCare i öppenvården 

(saknas)  

I ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhetsarbetet i hälso- och 

sjukvården ingår att ta fram lokal rutin för 

bl. a in- och utskrivning  

Ledningsansvar: 

A) upprätta lokal rutin för kvalitetsarbetet 

(identifiering och rapportering av 

avvikelser, analys, åtgärder och 

uppföljning) 

B) Följa upp, analysera och vidta åtgärder 

för förbättringar 

C) återföra erfarenheter från avvikelser till 

personal 

Kompetens: 

 Introduktion av lokal rutin till ny personal 

 Personal har kunskap om gällande rutiner, 

lagar och författningar  

Plan för genomförande 

Framgångsfaktorer:  

 utsedd grupp/person som arbetar med 

kvalitets- och säkerhetsarbete 

 Utsedd person för stöd till personal att 

skriva rapporter 

 kvalitets- och säkerhetsarbete 

återkommande punkt på regelbundna 

möten i verksamheten 

Stöd för rapportering 

 Rapporteringsverktyg t ex HändelseVis 

eller avsedd blankett  

 Lokal rutin  

Skriftligt stöd  

 Handbok för riskanalys & händelseanalys 

(Socialstyrelsen 2009) 

 Patientsäkerhetslag 2010:659 

 Lednings Ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet SOSFS 2005:12 

 Samverkan vid in och utskrivning SOSFS 

2005:27 

 Överenskommelse mellan SLL och KSL 

angående samverkan vid in- och 

utskrivning i slutenvården 2010 

All personal ska medverka i 

kvalitetsarbetet 

 identifiera och rapportera alla 

händelser som inte överensstämmer 

med en fastställd rutin  (i lokal rutin 

framgår vad som bedöms som 

avvikelser) 

 rapportera avvikelser i nära 

anslutning till händelsen enligt 

instruktion i handlingsplanen  

 vidta andra relevanta åtgärder vid 

behov t. ex kontakta berörd enhet 

enligt lokal rutin  

 

 

 

Ledningsnivå: 

 

 bedöma samtliga avvikelser för 

eventuell vidare åtgärd 

 bedöma allvarliga avvikelser snarast 

 bedöma och utföra händelseanalys 

vid allvarligare händelser 

 anmäla negativa händelser till 

myndigheter, Lex Maria   

 Åtgärda risker som kan förhindras 

 Återföra händelser och risker till 

berörd personal på enheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av kvalitets- och 

säkerhetsarbetet: 

 delta i regelbundna samverkansforum 

som anordnas av ansvariga i 

öppenvård.  

 delta i gemensamma regelbundna 

samverkansforum mellan slutenvård, 

kommun och öppenvård   

 

Indikator 

 samtliga avvikelser rapporteras 

 få/inga negativa händelser 

 minskning av händelser och 

tillbud efter vidtagna åtgärder  

 

 

 

Uppföljningsmått på 

övergripande nivå 

 mått på patient och närstående 

nivå 

 mått för uppföljning av in- och 

utskrivning 

 antal avvikelser som rapporterats, 

förekomst, innehåll etc. 

 återföring av de händelser och 

risker som rapporterats inom 

landstingets verksamheter 

 verksamheter deltar i 

samverkansforum  
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