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Sammanfattning 

 
BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 förlossningsvård på Danderyds sjukhus. 

Företaget drivs som ett enskilt bolag samägt av Praktikertjänst AB (51 %) och 

Danderyds sjukhus AB (49 %) under bolagsnamnet Barnbördshuset Stockholm AB.  

 

Antalet förlossningar under 2016 var 4035 och totalt föddes 4077 barn. Antalet 

förlossningar på kliniken ökade med 425 stycken jämfört med föregående år. 

 

Vårdskador på kliniken identifieras och hanteras dels via avvikelserapportering, 

dels genom att händelseanalyser initieras men också vid så kallat perinatal audit 4 

gånger per år. Arbetet med händelseanalyser och riskanalyser startade under hösten 

2011. Strukturmått och processmått för patientsäkerhetsarbetet har diskuterats i 

ledningsgruppen för kliniken samt i personalgruppen.   

  

Patientsäkerhetsarbetet baseras på att personal, patienter och anhöriga rapporterar 

och deltar i arbetet. Patienter och närståendes synpunkter och klagomål tas bland 

annat till vara genom kontinuerlig uppföljning av alla kvinnor som fött barn på 

kliniken där samtliga tillfrågas om sin förlossningsupplevelse.  

 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits under det gångna året för att öka 

patientsäkerheten har bland annat varit att införa rutiner och riktlinjer för signering 

av CTG med två timmars intervall, vid passbyte och vid förändring. Som 

egenkontroll utförs stickprov en gång i veckan. Utbildning i NEO-HLR har införts 

för samtliga personalgrupper. Att klarare definiera riskpatienter med en 

riskbedömning vid ankomsten till Förlossningsavdelningen och hur de ska följas 

och övervakas av barnmorska och läkare är ett arbete som påbörjats under året.  

 

Fortsättningsvis sker även kontinuerlig uppföljning av vissa återkommande 

förlossningskomplikationer, såsom till exempel bäckenbottenskador och 

blödningar. En strukturerad mall (SBAR) för hur patienter rapporteras följs. 

Medicinskt utfall kopplat till anställda barnmorskor följs och diskuteras med den 

anställda årligen vid utvecklingssamtal.  

 

För att upprätthålla egenkontroll rapporterar BB Stockholm resultat till olika 

kvalitetsregister som Medicinskt Födelseregister och till Svensk Förening för 

Obstetrik och Gynekologi, Graviditetsregistret och bristningsregistret. Utfall 

omfattande barn som överförs till barnklinik rapporteras till Svensk neonatalt 

kvalitetsregister, SNQ. 

Årliga patientuppföljningar görs och presenteras som öppna jämförelser på 

Vårdguiden samt i BB Stockholms årsrapport.
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  

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

 

 

 Öka patientsäkerheten och minska antalet vårdskador på mor 

och barn i samband med graviditet, förlossning och eftervård. 

 

 Utbildning till all personal i patientsäkerhet, vårdhygien och 

miljöutbildning. 

 

 Finna ytterligare verktyg för egenkontroll. 

 

Ett av de övergripande målen med patientsäkerhetsarbetet är att 

minimera riskerna för mor och barn under graviditet, förlossning och 

eftervård. BB Stockholm deltar fortsättningsvis i det nationellt 

övergripande projektet ”Projekt Säker Förlossningsvård” som syftar till 

att öka patientsäkerheten inom förlossningsvården, i första hand 

minska antalet CP-skador hos barn på grund av undvikbar syrebrist i 

samband med förlossning samt att minska bäckenbottenskador på 

mamman. Projektet initierades av Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag(LÖF) i samarbete med flera yrkesorganisationer, 

Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Gynekologi och 

Obstetrik samt Neonatalläkarnas sektion och syftar till att få ett 

nationellt engagemang kring frågorna samt att finna redskap för hur 

verksamheterna kan granska sin egen verksamhet och dessutom 

försäkra sig om att medicinska PM och riktlinjer följs. BB Stockholm 

har deltagit från starten av detta projekt och var en av de första 

klinikerna i landet som reviderades.  

 

Ett mål som rör mamman vad gäller patientsäkerhet är att förebygga, 

diagnostisera och behandla grad III och IV bristningar i samband 

med förlossning. Under många år har man i landet sett en ökning av 

denna typ av skada men det som komplicerar tolkningen är att det 

troligen också förekommer underdiagnostik. Bakgrunden till ökningen 

av denna typ av förlossningsskada är sannolikt multifaktoriell. En orsak 

till att man ser en ökning kan vara att man i vården i dag mer aktivt 

strävar efter att ställa rätt diagnos. BB Stockholms målsättning är att 

diagnostisera alla med denna typ av skada. För att möjliggöra detta 

behövs kontinuerlig utbildning av barnmorskor och förlossningsläkare 

hur korrekt diagnos ställs. Det finns också ett behov av nationella 

strategier vad gäller behandling och uppföljning. Ett sådant projekt har 

startats finansierat av LÖF och letts av ovan nämna yrkesorganisationer. 

Ett nationellt Bristningsregister har införts vilket BB Stockholm har 

anslutit sig till under 2015. 
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Ett annat mål som rör medicinska utfall på kliniken är att minska 

andelen kejsarsnitt bland kvinnor tillhörande Robson klass 1 till 

mindre än 7,5 % under kommande tre år. Robson klass 1 innefattar 

de föderskor som väntar sitt första barn, barnet ligger i huvudbjudning, 

graviditeten har nått fullgången tid och förlossningen kommer igång 

spontant. Liksom övriga kliniker inom Stockholms läns landsting så har 

BB Stockholm haft en högre andel kejsarsnitt i denna grupp jämfört 

med övriga riket men vi har nu valt att göra en mer strukturerad 

satsning för att minska antalet undvikbara kejsarsnitt i denna grupp. 

Målvärdet är satt till 7,5% vilket motsvarar genomsnittsvärdet i Sverige 

2015. Från 2015 till 2016 kunde vi redan se en förbättring från 10,4% 

till 9,3%.  Utfallet i denna grupp följs varje månad och falldiskussioner 

görs i samband med morgonmöten.  

 

Ett prioriterat mål är att förbättra barnmorskors och 

förlossningsläkares kunskap i CTG-tolkning. Målsättningen är att 

100 % av alla barnmorskor och läkare har genomgått en webbaserad 

CTG utbildning med godkänt slutprov (tabell 1). 

Under hösten fick alla barnmorskor och läkare undervisning i nya sättet 

att tolka CTG som ska införas nationellt under våren 2017.  

 

Vårt mål är också att utreda alla händelser som fått ett negativt 

utfall. Detta påbörjas genom att klinikens verksamhetschef initierar 

händelseanalys och ett analysteam tillsätts som utreder fallet. Detta sker 

med hjälp av intervjuer med samtlig personal som varit involverad i 

fallet sam den drabbade patienten, journalgenomgång, samt genomgång 

av medicinska PM. Målsättningen är att minst tre anställda varje år 

ska introduceras och engageras i arbetet med händelseanalyser. 

Alla genomförda händelseanalyser återrapporteras till involverad 

personal samt till hela personalgruppen. 

 

Övriga prioriterade områden är vårdskada vid kirurgiskt ingrepp, 

vårdrelaterade infektioner, bemötande, information och 

informationsöverföring. 

 

Tabell 1. Mål och målvärden 2016 
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Område Målvärde  Uppföljning 

Kejsarsnitt, Robson klass 1a <7,5% 9,3 % 

CTG godkänd genomgången 

utbildning läkare och 

barnmorskor. Uppföljning vart 

annat år. 

100% Läkare 100 % 

Barnmorskor 

97% 

Introduktion av anställda i 

arbete med händelseanalys 

3 2 

Stickprov avseende intrång i 

datajournal 

2/ mån i Obx 

8-10/mån i TC 

Uppfyllt mål i 

både Obx  & 

TC. 

Läkemedelsförväxling 0 3 

Årlig ALSO och SKILLS 

träning för all personal 

100% >95% 

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

 Ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på kliniken är 

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare Ann Hjelm.  

 

 Ansvarig för att initiera händelseanalyser och att anmäla enligt 

Lex Maria samt att föreslagna åtgärder genomförs är 

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare Ann Hjelm.  

 

 Ansvarig för att samla in avvikelser, klagomål och synpunkter är 

Chefsbarnmorska Britta Wernolf. 

 

 Ansvarig för att sammanställa årliga patientsäkerhetsrapporter är 

Patientsäkerhetsteamet bestående av Joanna Daller Moberg, 

Barnmorska och Anneli Andersson, Överläkare. Rollen som 

teamledare vid genomförande av händelseanalyser är 

Barnmorska Joanna Daller Moberg.  

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 

genomförts under året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

 

Egenkontroll är en skyldighet vårdgivaren har för att enligt SLL kunna 

säkra vårdens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 

verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala 

kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen (2008:355). BB 

Stockholm rapporterar därför resultat till olika kvalitetsregister som till 

exempel Medicinskt födelseregister och SFOG. Utfall omfattande 
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neonatalt utfall rapporteras till Svenskt neonatalt kvalitetsregister. 

Vårdskador såsom perinatal morbiditet, perinatal mortalitet, akuta 

kejsarsnitt, grad III och IV bristningar, instrumentella förlossningar, 

postpartumblödningar och barn överförda för neonatal intensivvård 

mäts varje månad. Information om dessa resultat hämtas via medicinska 

journaler. Kvartalssammanställning görs och redovisas för personalen 

och års statistik redovisas varje år i form av en årsrapport. Andelen grad 

III och IV bristningar följs upp på individnivå då varje anställd 

barnmorska ges möjlighet att diskutera detta med chefsbarnmorskan när 

det är påkallat samt vid det årliga medarbetarsamtalet. 

 

Negativa händelser rapporteras av involverad personal. Rapportering 

sker via enkelt utformade webbformulär och den ansvariga 

chefsbarnmorskan 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 via e-post till rapportören efter varje aktivitet i 

processen. Statistik för avvikelserapporteringen levereras automatiskt 

via periodisk statistik till personer ansvariga för analys. Alla avvikelser 

rapporteras och diskuteras på arbetsplatsträffar. En årlig 

sammanställning av avvikelserna görs och rapporteras i klinikens 

årsrapport. 

 

Stickprov avseende att obehörig personal ej gått in i datajournaler görs 

av 2 patientjournaler / mån i Obstetrix . I Take Care kontrolleras 8-10 st 

i personalen / mån.  

 

Vid allvarliga händelser initieras en 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 i 

samband med de utbildningstillfällen som är schemalagda.  

 

Perinatal audit genomförs 4 gånger per år. Detta genomförs om barn 

fötts med Apgar < 5 vid 5 minuter.  

 

 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 

 Strukturerad rapportering enligt SBAR har införts. 

 Infört bedsiderapportering på födelserum och antenatalrum. 

 Skärpta rutiner för signering av CTG. 

 Riskbedömning av alla förlossningspatienter. 
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 Förbättrade rutiner och riktlinjer avseende till exempel 

läkemedelsadministrering och suturering. 

 Införande av utbildning i NEO-HLR. 

 Utbildningsdagar för all personal med fokus på kontinuerligt 

stöd under förlossningen och teamarbete. 

 Uppdatering kring användandet av värkstimulerande dropp 

under förlossningen. 

 En CTG grupp har bildats 2016 för att fortlöpande hålla 

personalen uppdaterad och utbilda i CTG tolkning.   

 Infört egenkontroll i form av stickprov avseende signering av 

CTG och riskbedömning. 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

 

I arbetet med att identifiera risker är de avvikelserapporter som samlas 

i en viktig beståndsdel av patientsäkerhetsarbetet. Vanliga avvikelser 

omfattar till exempel förväxling av vissa läkemedel samt brister i 

kommunikation mellan olika enheter på sjukhuset. 

 

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 då det 

gäller patienter som har upprepade kontakter med kliniken samt 

kontinuitet mellan vårdgivare (läkare, barnmorska) och patient samt 

kommunikation och rapport mellan barnmorska och läkare.  

 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

 

 Ansvarig för att initiera händelseanalyser och att anmäla enligt 

Lex Maria samt att föreslagna åtgärder genomförs är 

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare Ann Hjelm. 

 

 Ansvariga för analysens genomförande är 

patientsäkerhetsteamet bestående av Joanna Daller Moberg, 

barnmorska och Anneli Andersson, läkare. Rollen som 

teamledare vid genomförande av händelseanalyser är Joanna 

Daller Moberg. 

 

Under 2016 genomfördes 9 händelseanalyser. Åtgärder som har 

vidtagits efter analysernas genomförande under året har bland annat 

varit skärpta rutiner gällande CTG tolkning, signering, samt 
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aktualisering av CTG undervisning och genomförande av CTG prov 

samt fokus på teamarbete. 

  

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

 

Som tidigare redovisats i detta dokument deltar BB Stockholm aktivt i 

ett nationellt patientsäkerhetsarbete lett av de professionella 

yrkesorganisationerna, SBF, SFOG och neonatalsektionen inom 

Barnläkarföreningen. Patientsäkerhetsarbetet inom detta projekt gick 

2013 in i FAS II där BB Stockholm också beslutat att delta. Det web-

baserade undervisningsprogram i CTG tolkning som togs fram 2010 

används för undervisning och certifiering av barnmorskor och läkare på 

kliniken.   

 

I arbetet med händelseanalyser är patientmedverkan ofta av stor 

betydelse. Under 2016 genomfördes, som tidigare nämnts, 9 

händelseanalyser. I genomförandet av dessa deltog involverade 

patienter, anhöriga och personal. Skriftlig och muntlig återföring till 

patienter och berörd personal har givits av Verksamhetschef och 

Chefsbarnmorska.  

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

 

 

Personalens klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet ska 

enligt SOSFS 2011:9 5 kap 3§ tas emot och utredas. På BB Stockholm 

uppmuntras personalen att rapportera risker och negativa händelser. 

Detta sker via enkelt utformade webbformulär i avvikelsesystemet 

Flexite och den ansvariga chefsbarnmorskan 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 via e-post till 

rapportören efter varje aktivitet i processen. Statistik för 

avvikelserapporteringen levereras automatiskt via periodisk statistik till 

personer ansvariga för analys. Alla avvikelser rapporteras och 

diskuteras på arbetsplatsträffar. En årlig sammanställning av 

avvikelserna görs och rapporteras i klinikens årsrapport. 
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Klagomål från patienter och anhöriga tas emot via flera olika kanaler: 

 

1. Alla patienter uppskattar sin förlossningsupplevelse på en s.k. 

VAS-skala från 1-10. Ett motsvarar värsta tänkbara upplevelse 

och 10 bästa tänkbara upplevelse. Samtliga patienter som 

uppskattar sin upplevelse på tre eller lägre blir uppföljda genom 

telefonsamtal av enhetschef alternativt av 

patientsäkerhetsansvarig barnmorska. Vid behov erbjuds samtal 

på kliniken. 

2. Genom e-mail alternativt telefonsamtal till chefbarnmorska 

alternativt kvalitetsansvarig barnmorska på kliniken. 

3. Genom uppsatta brevlådor där synpunkter kan lämnas anonymt 

4. Via stickprov som genomförs med hjälp av patientenkäter som 

delas ut till 200 patienter per år. 

 

Klagomål från andra vårdgivare tas vanligen emot av chefsbarnmorska 

och/eller verksamhetschef. 

 

Alla klagomål hanteras av chefsbarnmorska i första hand, 

verksamhetschef eller VD i andra hand.  

 

All personal ges feedback på klagomål och synpunkter som inkommer 

och ges möjlighet att diskutera enskilda fall. Detta görs regelbundet dels 

på morgonmöten på avdelningen dels på arbetsplatsträffar 1gång per 

månad. Återrapportering till dem som framfört klagomålen görs av den 

som utreder ärendet. 

 

Synpunkter från Patientnämnden, LÖF och IVO rapporteras till 

involverad personal. De synpunkter som inkommit från dessa instanser 

sammanställs och redovisas i klinikens årsrapport.  

 

Samverkan med IVO 
 

Under november 2016 kom IVO på inspektion till BB Stockholm 

avseende två Lex Mariautredningar. 

Inspektionen genomfördes i dialogform tillsammans med 

Verksamhetschefen, vårdchefen och patientsäkerhetsteamet som består 

av en läkare och en barnmorska där två Lex Maria fall diskuterades.  

IVO bedömer att BB Stockholm har ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. 

 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
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Under 2016 fortsatte BB Stockholm sitt aktiva deltagande i ”Projekt 

Säker Förlossningsvård” som beskrivs under ”Verksamhetens mål för 

patientsäkerhetsarbetet”. 

Inom ovan nämnda projekt har ett webbaserat utbildningsprogram med 

ett avslutande kunskapstest i CTG tolkning tagits fram. Målsättningen 

är att 100 procent av barnmorskorna och läkarna som arbetar med 

förlossningsvård ska ha genomgått ett godkänt kunskapstest. 100 % av 

läkarna och 97 % av barnmorskorna har genomgått utbildningen och 

karat kunskapstestet. För utbildningen av barnmorskorna på kliniken 

ansvarar chefsbarnmorskan Britta Wernolf, för läkarna ansvarar 

verksamhetschef Ann Hjelm.  

 

Inom detta projekt har också ett webbaserat utbildningsprogram inom 

neonatal hjärtlungräddning skapats. Samtlig personal har genomgått 

utbildningen och certifierats i detta under 2015. Målsättning framöver 

är att ett kunskapsprov skall genomföras vartannat år av samtlig 

personal.  

 

Lex Maria 

Under 2016 rapporterades 4 ärenden enligt Lex Maria till IVO 

omfattande vårdhändelser.  

 

IVO – ärenden:   

Sju patienter har anmält till IVO under 2016.  

 

Patientskaderegleringen, LÖF 

Under 2016 har 20 patienter inkommit med anmälan om 

patientskadeärende till LÖF. I tre av fallen utgår ersättning och i 7 fall 

utgår inte någon ersättning, i de övriga 10 fallen föreligger inte beslut 

ännu. 

 

Händelseanalys  

Under 2016 genomfördes 9 händelseanalyser. Åtgärder har vidtagits 

enligt de förslag som framkommit i analyserna, bland annat signering 

av CTG och uppdatering av PM och i fyra fall är Lex Maria anmälan 

aktuell under 2016. 

 

Avvikelsehantering  

Avvikelser som sker i organisationen tas tillvara och ett systematiskt 

förbättringsarbete är en naturlig del i verksamheten. Processflödet i 

avvikelsesystemet Flexite innehåller aktiviteter för registrering, analys, 

åtgärd och uppföljning för fullständig kontroll över verksamhetens 

avvikelser. Rapportering sker via enkelt utformade webformulär och 

den ansvariga chefsbarnmorskan 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. 
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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. 

Chefsbarnmorska tar emot samtliga avvikelser som rapporteras inom 

slutenvården. Samtliga avvikelser rapporteras och diskuteras på 

arbetsplattsträffar. 

 

Under 2016 registrerades totalt 202 st avvikelser, 70 st av dessa var 

tillbud, 52 st bedömdes som risk och 80 st som negativ händelse. 22 st 

av avvikelserna rör inte BB Stockholm utan är riktad mot andra 

kliniker; NEO 3 st, MVC 3 st, Anestesikliniken 8 st, KK-

operationsavdelning 3 st , KK-uppvaket 3 st, Hotell Mörby 1 st, 

rörposten 1st. 

BB Stockholm har fått avvikelser från Transfusionsmedicin 2 st, KK Ds 

operationsavdelning  2 st, klinisk kemi 1 st. Dessa avvikelser har 

åtgärdats och återkopplats till berörd personal.  

 

Medicinskt utfall 

Medicinskt utfall samlas in av klinikens IT sekreterare Lena Molander 

varje månadsslut. Återrapportering sker till personalen varje månad på 

arbetsplatsträffar. Utfall rapporteras årligen i klinikens årsrapport och 

jämförelser mellan föregående år görs och diskuteras.  

 

Utbildning 

Barnmorska Joanna Daller Moberg har under året introducerats i arbete 

med händelseanalys. Utbildning i händelseanalys genomfördes hösten 

2016. Planerar att gå Riskanalys under våren 2017. Fler personer ska 

aktivt introduceras i patientsäkerhet under 2017. 

All personal har genomgått utbildning i NEO-HLR. ALSO och SKILLS 

tränas årligen. 

 

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 var 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 chefsbarnmorska eller verksamhetschef. Via 

hemsidan informeras också patienter och anhöriga om att de enligt 

patientskadelagen och 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. 
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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 

 

Efter åtgärdsförslag som framkommit vid händelseanalyser under 2016 

har vissa förändringar genomförts. Exempel på dessa är: 

 

 

1. Rutiner för signering och tolkning av CTG. 

2. Uppdatering av rutiner och riktlinjer samt PM.  

3. Utbildningsdagar avseende kontinuerligt stöd, teamarbete. 

4. Införande av rapportering enligt SBAR i samband med 

morgonmöten. 

5. Införande av E-utbildning i hygien och patientsäkerhet för all 

personal kommande år. 

 

 

 

 

Strukturmått  

Strukturmått för patientsäkerhetsarbetet vad gäller personalens 

deltagande i patientsäkerhetskurser har ännu inte formulerats. Däremot 

är ett strukturmått omfattande CTG utbildning för barnmorskor och 

läkare där målsättningen under 2016 var att 100 procent av 

barnmorskorna och förlossningsläkarna har genomgått godkänt prov i 

CTG tolkning. Målet är nästan uppnått, läkarna 100 % och 

barnmorskorna 97%.   

 

Processmått  

Analysarbetet är resurskrävande och de analyser som genomfördes 

under 2016 tog totalt ca 350 timmar i anspråk.  

Händelseanalys genomförs alltid inför Lex Maria anmälan men även 

vid andra tillfällen. Under 2016 genomfördes 9 händelseanalyser och 

1riskanalys. 
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Resultatmått  

Antal vårdskador på BB Stockholm under 2016 bedöms vara fyra. 

Dessa är Lex Maria anmälda. 

 

Tre fall av läkemedelsförväxlingar skedde under 2016 på kliniken enligt 

avvikelserapporteringen. 

 

 

Övergripande mål och strategier för kommande år 
 

Två SKL-projekt pågår. Ett projekt har fokus på arbetet med att 

förebygga bäckenbottenskador hos mamman i samband med 

förlossning.  

Det andra projektet fokuserar på att sänka kejsarsnittsfrekvensen i 

gruppen ”Robson klass 1a”, det vill säga vid ”spontan förlossningsstart 

hos frisk förstföderska med fostret i huvudbjudning”. 

 

Arbetet med att förebygga förlossningsskador hos barn kommer att 

fortsätta. 

 

 

E-utbildning i hygien för alla personal i syfte att minska vårdrelaterade 

infektioner kommer att införas. 

 

E-utbildning i patientsäkerhet för all personal kommer att införas för att 

öka medvetenheten och intresset för patientsäkerhetsarbete och 

deltagande i händelseanalysarbete. 

 

Kontinuerlig utbildning i CTG tolkning bland läkare och barnmorskor 

kommer att fortsätta. 

 

Kontinuerlig utbildning i neonatalt HLR kommer att fortsätta. 

 

Förbättringsprojekt som har utförts under 2016, ”Ökat stöd och närvaro 

vid förlossning”, ”Införande av riskbedömning vid ankomst till 

Förlossningsavdelningen” kommer att fortsätta under 2017. 

 

BB Stockholm kommer som tidigare att registrera avvikelser. Dessa 

kommer även fortsättningsvis att rapporteras till personalgruppen i syfte 

att ta lärdom av avvikelser som inträffat.  

 


