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– Det återstår oerhört mycket att
göra för att vi ska få den säkra
vård vi vill ha i Sverige.

– Det har hänt en hel del, men
vi är långt, långt ifrån i mål.

– Jag skulle överdriva om jag
påstod att kommunerna hade fo-
kuserat på patientsäkerheten.

– Vi behöver mycket mer ana-
lysera och återföra det som kan
förebygga att oönskade saker
händer i vården.

❙ ❙ Det är uttalanden som gjordes av fö-
reträdare för fyra tunga organisationer
under en stor patientsäkerhetskonferens
i mitten av januari. 

Idag pågår många projekt på till ex-
empel enskilda sjukhus eller kliniker
runt om i landet då det gäller att öka pa-
tienternas säkerhet. 

Även på mer centralt håll har man fått
upp ögonen för att patientsäkerhetsfrå-
gorna är viktigare än man tidigare trott.
Därför ordnade åtta viktiga organisatio-
ner och myndigheter tillsammans en sär-
skild konferens för att belysa patientsä-
kerhetsfrågor. 

Under en av programpunkterna gav
representanter för arrangörerna sin syn
på vad som kan göras för förbättringar i
vårdens säkerhet. 

»Oerhört mycket återstår«
Bernhard Grewin, Läkarförbundet, un-
derströk att vården måste bli säkrare. Det
återstår oerhört mycket att göra för att vi
ska få den säkra vård som vi vill ha i Sve-
rige, sa han. 

Han pekade på att patienterna ofta
inte är nöjda. Inte minst är de missnöjda
med bristen på inflytandet över sin egen
vård – de måste få bli bättre hörda. 

– Läkare, sjuksköterskor och andra
medarbetare i vården är inte heller nöjda
alla gånger med det system som finns för
rapportering. Det är repressivt och straf-
fande. Vi tror det hämmar och minskar
möjligheten till en bra rapportering av
avvikelser, som skulle kunna utveckla
och förbättra säkerheten i vården, sa
Bernhard Grewin. 

Han menade också att arbetsgivare
och myndigheter inte heller alla gånger
är nöjda med vårdens säkerhet.

Läkarförbundet har mot den bak-
grunden gjort en genomlysning och ana-
lys av hur de tror att patientsäkerheten på
bästa sätt ska utvecklas och förbättras.
Förbundets idéer finns i en skrift som he-
ter »Förebyggande patientsäkerhet«. 

– Det i grunden kanske viktigaste är
ett dagligt, integrerat säkerhetsarbete.
Det måste få en helt annan plats i vården
än i dag. Det fordrar tid, resurser, och
goda incitament. Det fordrar också ett
stöd i hela organisationen – från den po-
litiska ledningen och hela vägen ner. Här
tror jag att det finns goda möjligheter att
förbättra patientsäkerheten, menade
Bernhard Grewin.

Läkarförbundet vill inrätta en lokal
kontaktinstans dit patienten kan vända
sig med synpunkter, klagomål och frå-
gor och få svar. 

Förbundet vill förändra Lex Maria.
Ett mildrande av anmälningsskyldighe-
ten skulle leda till  en vidare och större
rapportering från läkare och andra med-
arbetare i vården. På det sättet skulle
man, enligt förbundet, kunna få en ännu
bättre kunskapsbank som alla kan ta del
av. 

– Det betyder inte att vi ska släppa yr-
kesansvaret, utan det ska finnas kvar.

För det är oerhört viktigt att patienterna
alltid ska ha möjlighet att anmäla och få
sin sak prövad även i förhållande till en
specifik yrkesutövare, betonade Bern-
hard Grewin.

»Vi är långt, långt ifrån i mål«
Marianne Olsson, Landstingsförbundet,
berättade att när hennes förbund vid års-
skiftet 1999/2000  bestämde sig för att
satsa på frågan patientsäkerhet satte de
upp några mål.

Ett av dessa är att arbeta med att för-
ändra kulturer kring patientsäkerhet –
från en skuldbeläggande, individutpe-
kande kultur till en systemstyrd. En vik-
tig del där är att stödja kunskapsbyggan-
de kring patientsäkerhetsfrågorna ute i
landstingen.

– Det har hänt en hel del, men vi är
långt, långt ifrån i mål, sa hon.  

– Patientsäkerheten är en av de mest
centrala frågorna för oss som arbetar
med vården. En önskan är att den tar
plats i det vanliga arbetet och inte går
som ett spår för sig.  Det måste vara ett
led i vårt ständiga arbete med att förbätt-
ra vården.

Margareta Spjuth, Kommunförbun-
det, öppnade med att säga:

– Jag skulle överdriva om jag påstod
att kommunerna har fokuserat sitt hu-
vudmannaskap för sjukvård på patient-
säkerheten. Det har varit helt andra frå-
gor som stått i fokus, inte minst bemö-
tandefrågor. 

Men en del har de ändå gjort, bland
annat genom att via avvikelserapporte-
ring lära av de misstag som har begåtts. 

– Men för framtiden handlar det om
att vi i kommunerna måste bli mer pro-
aktiva kring patientsäkerheten. Det gäl-
ler inte minst att identifiera alla avbrot-
ten som finns mellan vårdgivare där
kommunen ju ofta utgör slutlänken i
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Läkarförbundets Bernhard Grewin och
Landstingsförbundets Marianne Olsson
samt Kommunförbundets Margareta
Spjuth och Socialstyrelsens Kerstin Wig-
zell under patientsäkerhetskonferensen.



kedjan. Hur klarar man av att passera
alla de här brotten i kedjan utan att riske-
ra patientens säkerhet? 

På Kommunförbundet funderar de
kring bland annat om man i fortsättning-
en ska kunna arbeta in någon form av
riskanalys för att på så sätt kunna mini-
mera riskerna som finns i övergångarna
mellan olika vårdformer.

Kerstin Wigzell, Socialstyrelsen, be-
tonade att patientsäkerheten är väldigt
central för hennes myndighet. 

– Det vi gör ska stödja huvudmän och
professioner samt förebygga risker.

I dag går 10 procent av Socialstyrel-
sens tillsynsresurser till individtillsyn.
Så den absolut största delen av tillsyns-
arbetet inriktas på verksamhet, det hand-
lar oftast om organisation, kompetens-
frågor och rutiner.

Nu lyfter Socialstyrelsen nivån i hier-
arkin på mottagaren av slutsatser från
granskningarna de gör. Det innebär att
de vänder sig inte enbart till dem som
närmast berörs, till exempel närmaste
chefen, utan också till den ansvariga
nämnden eller till den ansvariga tjäns-
temannaledningen.

Till det kommer att Socialstyrelsen
varje år kommer att träffa den politiska
ledningen och den högsta tjänstemanna-
ledningen i varje landsting för att ge
feedback på erfarenheterna från tillsyns-
arbetet.

»Har en hel del att ta igen«
– Vi behöver mycket mer analysera och
återföra det som kan förebygga att oöns-
kade saker händer i vården. Där har vi en
hel del att ta igen, sa Kerstin Wigzell
självkritiskt.

– Nu finns Riskronden, men den mås-
te fördjupas. Med hjälp av expertgrup-
per ska vi kunna göra lite mer djupgåen-
de analyser av det som hänt, varför det
har hänt och vad man hade kunnat göra
för att det inte skulle ha hänt. 

– Vi vill också förbättra oss på att re-
gelbundet föra ut kunskap om farliga si-
tuationer över huvudtaget –  var finns de,
vad finns det för metoder att förbättra?
Där vill vi gärna hitta ett system för att
kunna använda erfarenheter från den lo-
kala avvikelsehanteringen på nationell
nivå, berättade Kerstin Wigzell. 

Gemensamt uttalande
Bakom konferensen stod utöver de fyra
nämnda: Vårdförbundet, Kommunal,
Landstingens ömsesidiga försäkrings-
bolag samt Läkaresällskapet.

De åtta arrangörerna avslutade kon-
ferensen med ett gemensamt långt utta-
lande där de bland annat framhåller att
»Säkerhetsarbetet är en självklar och vä-
sentlig del i ett ständigt förbättringsarbe-
te i vården«. •
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I höstas påpekade Socialstyrel-
sen att vårdhygien är ett angelä-
get förbättringsområde för pati-
entsäkerheten. Om en sådan för-
bättring ska kunna nås måste lä-
karnas medverkan i hygienarbe-
tet stärkas. Det är en slutsats av
ett seminarium under patientsä-
kerhetskonferensen.

❙ ❙ Hygienöverläkare Barbro Isaksson
från Linköping berättade att man i vårt
land inte nationellt har kartlagt de vård-
relaterade infektionerna (VRI) på många
år. Erfarenheter från Norge visar emel-
lertid att i genomsnitt 7–9 procent av pa-
tienterna på sjukhus drabbas av VRI, till
exempel urinvägsinfektioner, pneumo-
nier, postoperativa sårinfektioner och
primära bakteriemier.

Barbro Isaksson underströk att VRI
är ett betydande kvalitetsproblem med
både medicinska och ekonomiska kon-
sekvenser. Många patienter lider svårt
av infektionerna och de får ofta sin sjuk-
husvistelse förlängd. 

Kostnaderna för VRI beräknade hon
enbart för Landstinget i Östergötland till
140 miljoner kronor på ett år, för hela
landet handlar det om miljardbelopp, sa
hon.

Flera faktorer bakom försämring
Hygienöverläkare Ulrika Ransjö från
Uppsala pekade på flera orsaker till att
situationen kan ha försämrats då det gäl-
ler vårdrelaterade infektioner:

Färre vårdplatser, kortare vårdtider,
ökad belastning på personalen. Hon
poängterade att hygienrutinerna måste
vara logiskt grundade om de ska funge-
ra.

Som särskilda problemområden pe-
kade hon på resistenta bakterier, diar-
réesjukdomar och blodsmitta. 

Hon ansåg att spridningen av MRSA,
något som skett inte minst i Stockholm,
är ett mått på att vården inte fungerar:
handhygienen försummas liksom

skyddsrock, det är trångt mellan patien-
terna, det handlar om underbemanning
samt om okunnig personal – inom alla
kategorier. 

Ansvaret för att VRI och andra kom-
plikationer förebyggs ligger hos vårdgi-
varen och hos de medicinskt ansvariga
på alla nivåer, underströk hon vidare.
Vårdhygien är rådgivare.

Det finns åtgärder för att förbättra si-
tuationen. Ulrika Ransjö hävdade att
VRI kan minskas med minst 30 procent
om man satsar på vårdhygieniska insat-
ser: Infektionsregistrering; utvärdering
och förändring av vårdrutiner; utbild-
ning av personal – alla kategorier. 

Specifik satsning på läkarna
Hygienombud eller hygiengrupper finns
inom många vårdenheter men personal-
brist och dålig kontinuitet gör att deras
insatser har svårt att slå igenom. 

Läkarnas medverkan i hygienarbetet
måste stärkas. Läkarna är rollmodeller.
De har den längsta utbildningen. Men de
har inte alltid insett att de enkla hygi-
enåtgärderna är viktiga, kritiserade Ulri-
ka Ransjö sina kolleger. 

Ett problem är att läkarna oftast inte
kommer på de allmänna mötena på sjuk-
husen för då sitter de fast i produktionen
med mottagning eller operation.

Därför har man på »hennes sjukhus«
satsat på att nå läkarna specifikt för att
diskutera hygienfrågor. De träffas »över
en lunchmacka«.

– Då vågar de ställa sina frågor. De är
ju medvetna om att de inte kan vårdhy-
gien och att de har fått den sämsta grund-
utbildningen på det här området. Vi
tycker att vi har fått ett bra gensvar från
dem, bedömde Ulrika Ransjö. 

Hygiensjuksköterska Ewa Davids-
son från Linköping berättade om ett
länsövergripande VRI-projekt i Öster-
götland med syftet att dokumentera före-
komst, hitta förebyggande insatser samt
att minska antalet vårdrelaterade infek-
tioner runt om i länet. •

»Läkarnas medverkan 
i hygienarbetet måste stärkas«

Ulrika Ransjö, Barbro Isaksson och Ewa Davidsson berättade om brister i vårdhygienen
och om sätt att förbättra den. Bland annat läkarnas dåliga kunskaper är ett problem.


