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Sammanfattning 
 

BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 förlossningsvård på Danderyds sjukhus. 
Företaget bedriver också fyra barnmorskemottagningar, en 
barnhälsovårdsmottagning (BVC) samt en ungdomsmottagning, samtliga belägna i 
Stockholms län. Företaget drivs som ett enskilt bolag samägt av Praktikertjänst AB 
(51 %) och Danderyds sjukhus AB (49 %) under bolagsnamnet Barnbördshuset 
Stockholm AB.  
 
Antalet inskrivna gravida på BB Stockholm/BB Familysunder år 2016 på 
barnmorskemottagningar var 3.183 (3160,2015 ) (3 297, 2014), dessutom 
genomfördes 8.601 
( 8 197,2015) (7 489, 2014) rådgivningar för preventivmedel. När det gäller cytolog 
provtagning har 7.844 (7 023,2015) ( 5 503 , 2014)  besök genomförts. Antal 
inskrivna barn på BVC var 1.958 (1 479,2015) (1.236, 2014) stycken.  
 
Vårdskador och risk för vårdskada som sker på BB Stockholm/Familys 
mottagningarna identifieras och hanteras dels via avvikelserapportering, dels genom 
att Händelseanalyser initieras. Patientsäkerhetsarbetet baseras på att personal, 
patienter och anhöriga rapporterar och deltar i detta. Patienter och närståendes 
synpunkter och klagomål tas bland annat till vara. 
 
För att upprätthålla ”egenkontroll” rapporterar BB Stockholm/Family resultat till 
Graviditetsregistret samt till Medicinskt Födelse Register. och till Svensk Förening för 
Obstetrik och Gynekologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Målet för verksamheten på landets barnmorskemottagningar är enligt 
Socialstyrelsens bedömning som anses vägledande att: 

- Främja hälsa hos kvinnor, väntade barn och nyfödda barn  
- Förebygga ohälsa hos kvinnor, väntade barn och nyfödda barn  
- Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid risker för kvinnors och barns ohälsa under 

och strax efter graviditeten  
- Förbereda kvinnan och hennes partner på fo ̈rlossningen och stärka deras förmåga att 

möta sitt nyfödda barn  
- Erbjuda god preventivmedelsrådgivning med en metod som är så bra som möjligtför 

kvinnan  
- Förebygga sexuellt överförbara infektioner och livmoderhalscancer  
- Främja kvinnors hälsa och förebygga ohälsa även i samband med  
- Preventivmedelsrådgivning och andra kontakter.  

 

För att på ett framgångsrikt sätt nå upp till dessa mål kan BB Stockholm/Familys 

barnmorskemottagningar erbjuda: 

 

- Insatser till alla blivande föräldrar för att stärka dem i sitt föräldraskap 

- Förstärkta insatser till blivande föräldrar med särskilda behov, till exempel individuellt 

utformad hjälp till gravida kvinnor som löper risk att drabbas av ohälsa eller som 

redan har nedsatt hälsa eller är socialt sårbara.  

- Uppmärksamhet på risk- och friskfaktorer och andra förhållanden i närmiljön och 

samhället som kan påverka gravida kvinnors och nyblivna mödrars hälsa. 

- Undersökningar som ingår i hälsoprogram till alla blivande och nyblivna mödrar. 

- Preventivmedelsrådgivning och förskrivning av preventivmedel samt STI- prevention 

på individnivå.  

- Utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara 

infektioner. 

- Gynekologisk cellprovskontroll.  

 
Mål och målvärden för patientsäkerheten på BB Stockholm/Familys mottagningar har 
inte tidigare varit formulerade. Mål för 2016 finns formulerade (se tabell 1).  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser 

högpatientsäkerhet och god kvalitet inom vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § 

HSL). Inom verksamheter som bedriver mödrahälsovård ska det finnas en verksamhetschef 

som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret (29–30 §§ HSL). 

Inom BB Stockholm/Family ansvarar denna verksamhetschef för den löpande verksamheten 

inom sitt område och ser till att den fungerar på ett tillfredsställandesätt. Till 

verksamhetschefens uppgifter hör även, förutom att se till att det medicinska 

omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på högpatientsäkerhet och god vård, att 

sörja för att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten 



tillfredsställandesätt, att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver. 

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och ansvarar även för att personal inom 

mödrahälsovården får adekvat kompetensutveckling, har adekvata resurser och ges möjlighet 

att delta i fortbildning. Ansvarig för att initiera händelseanalyser och åtgärder efter genomförd 

analys på BB Stockholm/Familyär verksamhetschef Katarina Mattsson. Ansvariga för att 

samla in avvikelser är varje mottagnings lokala chefbarnmorska. 

För att möta behoven hos gravida med sammansatta problem behöver barnmorskor på 

barnmorskemottagningar möjlighet till konsultation med gynekolog/obstetriker och psykolog. 

Barnmorskan behöver även upparbetade samarbetskanaler med andra verksamheter såsom 

vuxenpsykiatrin och kommunens individ- och familjeomsorg.  

Regeringen anger i proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast 

vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömnings. 61 att vårdkontakten kan vara någon ur 

hälso- och sjukvårdspersonalen. På barnmorskemottagningarna samt på BVC är samtliga 

inskrivna gravida/föräldrar/barn kopplade till en specifik barnmorska/sjuksköterska.  

 
Tabell 1. Mål och målvärden 2016 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering 
 SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
Negativa händelser rapporteras av involverad personal. Rapportering sker via enkelt 
utformade webbformulär och den ansvariga chefbarnmorskan meddelas med e-post 
innehållandes direktlänk till ärendet för uppfyllande av ansvar. Uppföljning av varje 
ärende sker vid ett förutbestämt antal dagar efter genomförda aktiviteter för att 

Område Målvärde Uppföljning 

Andel anställda i öppenvård med 
förskrivningsrätt som har 
genomgånget prev test 

>95% 100% 

Introduktion av anställda i arbete 
med händelseanalys 

1 2 personer. En 
läkare och en 
barnmorska 
Barnmorska 

utbild 2016 

Stickprov avseende intrång i 
datajournal 

1 per enhet 
och månad, 
totalt 72 
stickprov/år  

Utförd ua 

Användande av avvikelser 
rapport  

10 25 



säkerställa att de genomförda aktiviteterna gett önskat resultat. Feedback levereras 
vi e-post till rapportören efter varje aktivitet i processen. Statistik för 
avvikelserapporteringen levereras automatiskt via periodisk statistik till personer 
ansvariga för analys. Den lokala chefen samlar in avvikelser, klagomål och 
synpunkter från kunder, medarbetare och samarbetspartners inför dessa möten. Den 
operativa ledningsgruppen för öppenvården, bestående av verksamhetschef och 
chefbarnmorskor från respektive mottagning som träffas 1 gång per månad 
diskuterar avvikelser och klagomål. Alla avvikelser rapporteras och diskuteras på 
arbetsplats träffar. Vid allvarliga händelser initieras en utredning s.k. 
händelseanalys där syftet är att undersöka om det finns brister i 
vården/organisationen som kan ha lett till en uppkommen skada. Resultatet av 
genomförd händelseanalys återrapporteras till involverad personal samt till hela 
personalgruppen vid arbetsplatsträff.  
 
Stickprover avseende att obehörig personal ej gått in i datajournaler kommer från 
och med 2016 att göras 1 gång per månad på samtliga mottagningar. Detta innebär 
att 72 stickprov kommer att genomföras varje år inom öppenvården. 
 
 
 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 
som genomförts för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 
 
Lex Maria 
Under 2016 rapporterades inga ärenden enligt Lex Maria till Socialstyrelsen 
omfattande vårdhändelser.  
 
 
 
IVO – ärenden:   
 
 
Ett anmält ärende och ett avslutat ärende till IVO under 2016.  
 
Ärendet nedan är avslutade under 2016, utan kritik 
 
- Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),PSL, avseende handläggning 

under graviditeten och förlossningen då bukväggsbråck uppkom 
 

- Underrättelse och begäran om handlingar ang klagomål mot BB Stockholm 
Familys bemötande och handläggning av en graviditet. Ärendet ej avslutat 

 
 

 
 
Patientskaderegleringen, LÖF 

 
Åtta ärenden är anmälda till LÖF under 2016 



 
- Patenten fick ett felaktigt provsvar på moderkaksprovet.  

Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 

- Smärta i huden över magen samt i båda benen och båda händerna efter 
kejsarsnitt eller efterföljande operation 

Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 

- Partiell sfinkterruptur vid förossning 
Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 

- Svårighet att sitta, blödning vid avföring, kejsarsnitt samt framfallsoperation pga 
förlossnings skada i form av bristning som sytts felaktigt 

Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 

- Smärta och lidande pga felaktig suturering av spinkterruptur i samband med 
förlossning 

Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 

- Smärta och obehag samt frekventa blödningar vilket ledde till smärtsam operation 
vilket orsakat förlängt lidande och planerad reoperation efter insättning av 
hormonspiral på en av BB Stockholm Familys mottagningar 

Journalunderlag skickat- ingen återkoppling 2016 
 

- Prematur förlossning samt psykiskt trauma till följd av fördröjd diagnos av 
graviditeten samt felaktig läkemedelsförskrivning då man inte haft kännedom om 
att pat var gravid. 

Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 

- Besvär i samband med toalettbesök samt behov av operation pga 
förlossningsskada till följ av att man inte förlöste med kejsarsnitt 

Skadan inträffat på annan vårdinrättning 
 
Händelseanalys 
Två händelseanalyser har initierats under 2016 
 
- Att säkerställa anamnesupptagning i patientens datajournal 
- Har handläggningen av graviditeten påverkat utfallet till induktion av förlossningen 
 

  
 
Avvikelsehantering 
Avvikelser som sker i organisationen tas tillvara och ett systematiskt 
förbättringsarbete är en naturlig del i verksamheten. Processflödet i Flexite innehåller 
aktiviteter för registrering, analys, åtgärd och uppföljning för fullständig kontroll över 
verksamhetens avvikelser. Rapportering sker via enkelt utformade webbformulär och 
den ansvariga chefbarnmorskan meddelas med e-post innehållandes direktlänk till 
ärendet för uppfyllande av ansvar. Uppföljning av varje ärende sker vid ett 
förutbestämt antal dagar efter genomförda aktiviteter för att säkerställa att de 
genomförda aktiviteterna gett önskat resultat. Feedback levereras vi e-post till 



rapportören efter varje aktivitet i processen. Statistik för avvikelserapporteringen 
levereras automatiskt via periodisk statistik till personer ansvariga för 
analys.Chefbarnmorska/Chefsjuksköterska på respektive mottagning tar emot 
samtliga avvikelser som rapporteras. Samtliga avvikelser rapporteras och diskuteras 
på arbetsplattsträffar. 
 
Under 2016 registrerades totalt 25 avvikelser 
 
- Vid läkarbesök journalförde inte läkaren utvecklingsbedömningen som upptäcks 

vid nästa ssk besök. Läkaren infört uppgifter i efterhand, genomgång av 
dokumentation i Take Care gjort 

 
- Avvikande provsvar uppsatt till läkare felaktigt i Take Care: Missad dos ökning. 

Vederbörande barnmorska vid talad och rutin genomgången 
 

- Pat inte fått info från läkare att påbörja beh med T Levaxin. Gällande rutin ej följts 
 

- Pat inte fått information om ändrad Levaxin dos. Gällande rutin ej följts. 
 

- Missat inlagt besök i Take Care till dr. Förlängd hantering av ss. Inga postitlappar 
skall förkomma. 

 
- Koagulationsprover inte inlagda i Take Care, många vårdgivare inblandade. 

Rutin- ansvarig att lägga in provtagnings beställningen är den vårdgivare som 
önskar provet 
 

- Missad ID kontroll vid blodgrupperings tagning- aktuellt lab vidtalad. 
 

- Inskrivnings prover inte tagits vid inskrivning, tas vid nästa besök då detta 
uppdagas. Berörd person + pat informerad. 

 
- Gamla remisser använts för provtagning på VC post partum, vilket gjort att VC 

svar kommit till oss. Berörda personer underrättade 
 

- Spec MVC KS Solna ej utfört CTG på pat som kommer dit pga minskade 
fosterrörelser. Berörd chef vidtalat på KS 

 
- Annan gynmottagning nekat gonorré test, kommer till oss visar ett positiv prov. 
     Berörd mottagning vidtalad 
 
- Pat tidigare beh med T Trombyl inför förlossning pga PE. Enl PM skall pat ha beh 

denna gång. Läkare ej följt PM- Berörd person vidtalad. 
 
- Pat uppger inte att hon har spiral och kommer för ny spiral insättning. Stressad 

bm inte tagit tillräcklig anamnes. Efteråt uppdagas att pat har två spiraler, till 
gynläkare som bedömer att båda kan sitta kvar. Berörd barnmorska vidtalad om 
vikten att alltid ta en noggrann anamnes. 

 
- Pat tagit inskrivningsprover på Aleris lab. Inga provsvar rapporteras. Lab vitalas 

men vet inte varför det blivit så. Pat behöver ta om proverna 



 
- Samma som ov fast annan patient. 

 
- Pat som suturerats post partum med tamponad som inte tagits bort 2 tim efter 

inläggandet. Söker vård på SÖS får pc och ngt bättre. Kommer till en av v¨ra 
mottagningar 24 dagar post partum pga ont i bristningen. Barnmorskan upptäcker 
då en fastsydd tamponad i bakre vaginalbotten. Till BBS för op samma dag. 

 
- Vidimering av provsvar utan åtgärd. Fördröjd behandlings start. Genomgång av 

PM för vidimeringsansvar i hela personalgruppen.  
 

- Vid inskrivning uppger pat att hennes mamma haft en trombos post partum. Ingen 
journalhandling finns om det. I v 24 får pat en bäcken trombos. Händelseanalys 
gjord. Enl den var mammans trombos ytlig och hade inte påverkat 
omhändertagandet av graviditeten annorlunda. Information till all personal om 
vikten av noggrann anamnes upptagning. Riktlinjer finns men inte följts. 

 
- Urin odlings svar kommer till mottagningen, samma prov skickas som ett positivt 

svar med beh som följd och ett negativt svar. Aleris vidtalas som bekräftar att ett 
förtidigt svar gått i väg. 

 
- Provsvar överlämnats till förlossningen som inte följts upp och beh fördröjts. 

Berörd förlossning informerad 
 

- Provsvar vidimerat men ej åtgärdat. Om prov ej taget förrän senare igrav. Åtgärd, 
genomgång av vidimerings ansvar och över rapportering till PAB till all personal. 

 
- MHV 1 fel ifylld på sjukdomstillstånd. Istället för 0 ar det ikryssat med x vilket 

betyder att patienten har denna sjukdom. PAB informerad + förlossningsenhet. 
 

- Fel provrör används så analysen ej gått att utföra. Patient och personal 
informerad. 

 
- Pack låda med cellprover ej kommit i väg till lab, då personalen trott det var en 

tom låda. Kontakt med lab som säger att proverna kan analyseras behöver inte 
tas om. Ny rutin kring tomma och fyllda lådor görs. Fördröjt svar till patienter, inga 
patologiska svar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Uppföljning genom egenkontroll 
 SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§ 



 
 

Egenkontroll1 är en skyldighet vårdgivaren har för att enligt LSS2 kunna säkra 
vårdens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av verksamhetens resultat 
med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. 
patientdatalagen (2008:355). För att upprätthålla ”egenkontroll” rapporterar BB 
Stockholm/Family resultat till det Nationella Kvalitetsregistret för 
Mödrahälsovård/Graviditetsregistret samt till Medicinskt Födelse Register. och till 
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi samt till det nystartade  
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 
 
Samverkan i vårdkedjan för att förebygga vårdskador sker mellan 
mödrahälsovård/förlossning/barnhälsovård sker regelbundet för att minimera riskerna för 
blivande mammor och deras barn. Utarbetade riktlinjer kring informationsöverföring mellan 
primärvård, psykiatri och slutenvård finns. Rutiner för uppföljning av skickade remisser finns 
med namngiven personal. Rutin för säkerställande av uppföljning avseende 
provsvarshantering påbörjades 2011 och har kontinuerligt fortsatt. Samverkansteam för 
psykiskt sköra gravida kvinnor träffas en gång per månad. Teamet består av representanter 
från mödrahälsovård, barnhälsovård, kvinnoklinik, psykiatrin samt socialtjänsten.  

 
 
Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 

I arbetet med att identifiera risker är de avvikelserapporter som samlas i en viktig 
beståndsdel av patientsäkerhetsarbetet. Riskanalys görs också parallellt i samband 
med händelseanalysarbetet. De brister som identifierats i detta sammanhang är 
icke vedertagna och svårbegripliga förkortningar i medicinska journaler, rutiner för 
vad som ska dokumenteras samt kommunikation och rapport mellan 
barnmorskemottagningar och andra vårdgivare 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt 
personalens klagomål och synpunkter på kvaliteten 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 5 kap 3§, SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
 

Personalens klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet ska enligt SOSFS 
2011:9  5 kap 3§ tas emot och utredas. På BB Stockholm/Family uppmuntras 
personalen att rapportera risker och negativa händelser. Detta sker via enkelt 
utformade webbformulär (”Flexite”) och den ansvariga chefbarnmorskan meddelas 
med e-post innehållandes direktlänk till ärendet för uppfyllande av ansvar. 
Uppföljning av varje ärende sker vid ett förutbestämt antal dagar efter genomförda 
aktiviteter för att säkerställa att de genomförda aktiviteterna gett önskat resultat. 
Feedback levereras vi e-post till rapportören efter varje aktivitet i processen. Statistik 

                                                 
1Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra vårdens kvallitet 
2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 kap 5,§2 



för avvikelserapporteringen levereras automatiskt via periodisk statistik till personer 
ansvariga för analys. Alla avvikelser rapporteras och diskuteras på arbetsplattsträffar. 
En årlig sammanställning av avvikelserna görs och rapporteras i klinikens årsrapport. 
 

 

Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal 
 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
 

Klagomål från patienter och anhöriga tas emot via flera olika kanaler: 
 

1. Genom e-mail alternativt telefonsamtal till verksamhetschef/chefbarnmorska 
2. På varje mottagning finns en brevlåda i väntrummet där synpunkter och 

klagomål kan lämnas 
3. Via stickprov som genomförs med hjälp av patientenkäter som delas ut till 200 

patienter per år.2016 är en egen enkät gjord från BB Stockholm Family 
 
Klagomål från andra vårdgivare tas vanligen emot av chefbarnmorska och/eller 
verksamhetschef. 
 
Alla klagomål hanteras av chefbarnmorska i första hand, verksamhetschef i andra 
hand.  
 
All personal ges feedback på klagomål och synpunkter som inkommer och ges 
möjlighet att diskutera enskilda fall. Detta görs regelbundet på arbetsplatsträffar 
1gång per månad. Återrapportering till dem som framfört klagomålen görs av den 
som utreder ärendet. 
 
Synpunkter från patientnämnden och socialstyrelsen rapporteras till involverad 
personal’. De synpunkter som inkommit från dessa instanser sammanställs och 
redovisas i klinikens årsrapport  
 
 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 

I de flesta situationer där Händelseanalyser genomförs erbjuds patienten och dennes 
anhöriga/partner att delta.  
 
På klinikens hemsida finns information om vart patienter och anhöriga kan vända sig 
med klagomål och synpunkter. De informeras om att de kostnadsfritt kan vända sig 
till Patientnämnden om de inte lyckats reda ut sina klagomål med chefbarnmorska 
eller verksamhetschef. Via hemsidan informeras också patienter och anhöriga om att 
de enligt patientskadelagen, personskadereglering kan få ersättning för skador som 
uppstått i vården i samband med undersökningar, diagnos och behandling, inklusive 
skador som uppstått på grund av fel använd sjukhusutrustning. 
 
De informeras också där om att en skada måste anmälas inom tre år från det att 
patienten fick kännedom om den, men aldrig mer än 10 år räknat från den dag 
skadan uppstod. 



 
Vidare informeras om att patienter som tror att de skadats av läkemedel som sålts 
eller lämnats ut i Sverige kan anmäla detta till Läkemedelsförsäkringen (LFF). Även 
kända biverkningar kan ersättas om de är oväntade och allvarliga. 
 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 

Genom det arbete som genomfördes med patientsäkerhet under 2016 har följande 
organisatoriska förändringar skett: 
 
- Fortsatt uppföljning av alla avvikelser och ärenden som inkommer till 

mottagningarna, både på APT och ledningsgrupper. 
- Fortsatt uppmuntran att skriva avvikelser. 
- Använda Uppdragguiden för information om PM.  
- Verksamhetschefen har haft möte med all personal om patientsäkerhet och 

hantering av avvikelser, händelseanalys, LÖF, patientnämnden och Lex Maria. 
Planerar uppföljningsmöte 2 ggr/år med all personal 

 
 

 
 
 
Strukturmått 
Strukturmått för patientsäkerhetsarbetet vad gäller personalens deltagande i 
patientsäkerhetskurser har genomförts då en barnmorska gått en händelseanalys 
utbildning. Däremot är ett strukturmått omfattande förskrivare som genomgått 
preventivmedelstest framtaget. Målvärdet för 2016 var att 95 procent av alla med 
förskrivningsrätt har genomgått detta test 100% av alla barnmorskor har gjort testet. 
 

Processmått  
Målsättningen för 2016 är att en medarbetare inom öppenvården genomgår en 
patientsäkerhetsutbildning. En medarbetare gått utbildning i Händelseanalys. 
 
 
 
 

Resultatmått 
Inga vårdskador har noterats inom BB Stockholm/Family under 2016. 
 

Övergripande mål och strategier för kommande år 
 
Fortsatt arbete för att alla anställdaskall känna sig trygga i patientsäkerhetsarbetet 
 



BB Stockholm/Family kommer som tidigare att registrera avvikelser. Dessa kommer 
även fortsättningsvis att rapporteras till personalgruppen i syfte att ta lärdom av 
avvikelser som inträffat.  
 
 
 
 
 


