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Sammanfattning 

 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet på BB Stockholm är att 

minimera riskerna för mor och barn under graviditet, förlossning och eftervård.  BB 

Stockholm arbetar aktivt med strategier för att uppnå detta genom förebyggande 

arbete, egenkontroll och noggrann utredning och analys av alla händelser som fått, 

eller kunde ha fått, ett negativt utfall. 

 

Under 2019 har BB Stockholm fortsatt att bedriva fortlöpande utvecklingsarbete i 

projektgrupper för att minska undvikbara kejsarsnitt, stora bristningar och stora 

viktnedgångar hos nyfödda barn. Personalen har genomgått teamträningar för akuta 

situationer och utbildats i CTG-tolkning, HLR och tränats i Neo-HLR. Varje 

morgon hålls ett morgonmöte då all personal samlas. Syftet med mötet är att 

samtliga medarbetare ska få en överblick över avdelningen och det är ett tillfälle för 

erfarenhetsutbyte, utbildning och reflektion. Falldragningar av särskilda händelser 

görs regelbundet och medarbetarna får ökad kunskap inom dessa specifika områden.  

 

För att säkerställa att klinikens strategier för en god patientsäkerhet fungerar har 

stickprov utförts för kontroll av korrekt journalhantering, läkemedelsrutiner och 

signering av CTG samt riskbedömning. Medicinskt utfall samlas in varje 

månadsslut och resultatet presenteras på APT. 

 

BB Stockholm har flera strategier för att identifiera och utreda de händelser som 

fått, eller kunnat få, ett negativt utfall. Strategierna består av en enkel och 

lättillgänglig avvikelsehantering och tydlig information till patienter på hemsidan 

avseende hur de kan framföra synpunkter och klagomål. Verksamhetschef Sophie 

Graner eller vårdchef Britta Wernolf bedömer klagomålen eller avvikelserna och 

initierar eventuell utredning eller annan åtgärd. 

 

Under 2020 kommer BB Stockholm fortsätta arbeta med att upprätthålla och 

ständigt förbättra de befintliga strategierna för en säker förlossningsvård. Varje 

familj som kommer till BB Stockholm ska känna att vi arbetar efter våra ledord 

respekt, engagemang och kvalitet. 
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Inledning 

 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 

och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 

bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 

kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 

vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen 

ska vara färdig senast den 1 mars varje år.  

 

STRUKTUR  

 

Övergripande mål och strategier 

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

 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att minimera riskerna för 

mor och barn under graviditet, förlossning och eftervård.  BB Stockholms 

strategier för att uppnå detta innefattar: 

 

• Upprättande av tydliga mätbara mål 

• Projektgrupper inom olika prioriterade fokusområden 

• Lättillgänglig avvikelserapportering för all personal 

• Strukturerad uppföljning av rapporterade avvikelser med identifiering 

av risker samt åtgärder för att undvika negativt utfall 

• Utbildning av all personal i patientsäkerhet och vårdhygien  

• Utreda alla händelser som fått ett negativt utfall via händelseanalyser 

och tvärprofessionella konferenser 

• Återkoppling en gång per år till all personal avseende individuell 

statistik i förhållande till målen 

  

BB Stockholm deltog i det nationellt övergripande projektet ”Projekt Säker 

Förlossningsvård” som pågick mellan 2013 - 2017 och som syftade till att öka 

patientsäkerheten inom förlossningsvården, i första hand minska antalet CP-

skador hos barn på grund av undvikbar syrebrist i samband med förlossning. 

Projektet initierades av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag(LÖF) i 

samarbete med flera yrkesorganisationer, Svenska Barnmorskeförbundet, 

Svensk Förening för Gynekologi och Obstetrik samt Neonatalläkarnas sektion. 

Projektet syftade 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 deltog från starten av detta projekt och var en av de första 

klinikerna i landet som reviderades. BB Stockholm fortsätter att driva sitt 
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patientsäkerhetsarbete i enlighet med de fokusområden som identifierades av 

projektet. Vidare deltar BB Stockholm i Stockholms Kommuner och 

Regioners satsning (SKR-medel) för att minska bäckenbottenskador hos 

mamman samt minska andelen undvikbara kejsarsnitt.  

 

Tabell 1. BB Stockholms patientsäkerhetsrelaterade mål för 2019 och 

uppföljning 

Område Målvärde  Uppföljning 

Kejsarsnitt, Robson klass 1a <7.5% 8.1% 

Minska totala antalet sfinkter-

rupturer 

<1.5% 2.4% 

CTG-utbildning godkänd 

vartannat år för läkare och 

barnmorskor.  

100 % Läkare 94% 

BM 98%  

Kontinuerlig utbildning i 

neonatalt HLR för all personal 

med godkänt prov vartannat år. 

100 % Genomfört 

Fortsatta tvärprofessionella 

möten med neonatologer, s.k. 

perinatal audit, 4 ggr/år.  

4 ggr/år Genomfört 

Säkerställa att andel barn som 

föds med låga Apgarpoäng 

fortsätter ligga lågt 

< 0.5% Apgar <4 vid 5 

min ålder 0,2 % 

Apgar <7 vid 5 

min ålder 0,5 % 

Utöka bemanningen av 

barnmorskor för att bibehålla en 

god patientsäkerhet även vid hög 

belastning 

10bm/pass dagtid, 10 

bm kvällstid och 8 bm 

på natten 

Genomfört 

Minska stora viktnedgångar hos 

nyfödda barn den första 

levnadsveckan 

<4.5% 5,2% 

Stickprov avseende intrång i 

datajournal 

3/ mån i Obstetrix 

8-10/mån i Take Care 

Uppfyllt mål i 

både Obtetrix & 

Take Care 

Läkemedelsförväxling 0 12 

Träning i akuta obstetriska för all 

personal 

Vartannat år Samtlig personal 

har genomgått 

detta under 2019 

 

 

Fokusområde minska andelen kejsarsnitt bland kvinnor tillhörande 

Robson klass 1 

  

Robson klass 1 innefattar de föderskor som väntar sitt första barn, där 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 tidigare haft en högre andel kejsarsnitt i denna 

grupp jämfört med övriga riket, men efter en mer strukturerad satsning för att 

minska antalet undvikbara kejsarsnitt i denna grupp har andelen minskat de 

senaste åren. Målvärdet för Robson klass 1 är satt till 7.5% vilket motsvarar 
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genomsnittsvärdet i Sverige 2016. Från 2018 till 2019 kunde vi se en 

bibehållen nivå på kejsarsnitten på 8.1% i denna grupp. Utfallet följs varje 

månad och falldiskussioner görs i samband med morgonmöten.  

 

Fokusområde förebygga, diagnostisera och behandla bristningar i 

samband med förlossning.  

 

Sverige har haft en hög förekomst av stora bristningar i samband med 

förlossning jämfört med andra länder och utgör ett av de fokusområden som 

identifierades av projektet säker förlossningsvård. Orsaken till denna typ av 

förlossningsskada är sannolikt multifaktoriell. BB Stockholm arbetar aktivt 

med att bli bättre på att förebygga, diagnostisera och behandla bristningar i 

samband med förlossning genom kontinuerlig utbildning av barnmorskor och 

förlossningsläkare. Vid förlossningar med ökad risk för stor bristning närvarar 

två barnmorskor vid födseln. BB Stockholm har också infört en rutin att två 

barnmorskor undersöker bristning och alla patienter erbjuds yttre PDB inför 

undersökning, samt workshop i långsamt framfödande och regelbundna 

falldiskussioner kring skyddande faktorer för bristning, t.ex. 

förlossningsställning. Det finns också ett behov av nationella strategier vad 

gäller behandling och uppföljning. Ett sådant projekt har startats och 

finansierats av LÖF och ett nationellt bristningsregister har införts. BB 

Stockholm har varit ansluten till bristningsregistret sedan 2015. Arbetet har 

resulterat i en minskning av sfinkterrupturer 2,4 % år 2019. Målvärdet är satt 

till <1.5%.  

 

 

Fokusområde CTG-tolkning 

 

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 2018 och 2019 har det genomförts en satsning där samtliga 

barnmorskor och förlossningsläkare har gått en internationell tvådagarskurs i 

CTG, ”CTG-masterclass”. Även ett par av de regelbundet återkommande 

konsultläkarna på förlossningen genomförde kursen.  

 

Utredning av negativa händelser 

 

BB Stockholm utreder alla händelser som fått ett negativt utfall. Detta 

påbörjas genom att klinikens verksamhetschef initierar en händelseanalys som 

patientsäkerhetsteamet sedan genomför. Analysarbetet innefattar intervjuer 

med inblandad personal och med den drabbade familjen, journalgenomgång 

och vid behov inhämtande av expertutlåtanden. Handläggningen jämförs med 

klinikens rutiner och lämpliga åtgärder föreslås för att undvika att det händer 

igen. 

Alla genomförda händelseanalyser återrapporteras till involverad personal, 

och i utvalda fall till hela personalgruppen. Under 2019 har 

patientsäkerhetsteamet bestått av barnmorska Anne Oksanen och överläkare 

Charlotte Iacobaeus. Alla Lex Maria ärenden återrapporteras till berörd 

personal både när de anmäls och när IVO-utlåtande kommer. Dessutom dras 
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ärendet och IVOs utlåtande delges i allmänna ordalag vid APT.  

 

Organisation och ansvar 

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

 

• Ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på kliniken var under 2019 

verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare Sophie Graner.  

 

• Ansvarig för att initiera händelseanalyser och att anmäla enligt Lex 

Maria samt att föreslagna åtgärder genomförs var verksamhetschef 

och medicinskt ansvarig läkare Sophie Graner.  

 

• Ansvariga för genomförande och återrapportering av händelseanalyser 

var barnmorska Anne Oksanen och överläkare Charlotte Iacobaeus 

 

• Ansvarig för att samla in avvikelser, klagomål och synpunkter var 

vårdchef Britta Wernolf. 

 

• Ansvarig för att sammanställa årliga patientsäkerhetsrapporten för 

2019 är patientsäkerhetsteamet bestående av barnmorska Anne 

Oksanen, samt överläkare Charlotte Iacobaeus 

 

• Övriga stödfunktioner inom patientsäkerhet som t ex Strama, 

Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt träningscenter och Patientnämnden 

finns tillgängliga inom SLL eller via Danderyd sjukhus AB. 

 

• Patientsäkerhetsansvarig läkare Charlotte Iacobaeus ingår i den 

operativa ledningsgruppen på BBS sedan 6 feb 2019 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

BB Stockholm deltar aktivt i samverkan med övriga förlossningskliniker i 

Stockholm för att säkerställa en likvärdig vård.  

 

Varje vecka deltar läkare och barnmorskor på BB Stockholm i perinatala 

ronder med neonataloger, anestesiologer och obstetriker för att optimera 

omhändertagandet vid riskgraviditeter, samt följa upp enskilda fall av särskild 

karaktär.  

 

Omhändertagande av gravida kvinnor med allvarlig psykisk sjukdom planeras 

och optimeras genom samverkansmöten med psykiatrin, mödravården, 

socialtjänsten och barnahälsovården. 

 

BB Stockholm har ett tätt samarbete med MVC som kontaktar SMVC för 
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rådgivning och handläggning i komplicerad graviditet. 

 

Omhändertagande av obstetriska patienter med hög risk sker i samarbete med 

anestesikliniken 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

I samtliga 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.  

I de fall där det kan vara aktuellt informeras patienterna om 

Läkemedelsförsäkringen (LFF) som utreder fall där patienter anser att de 

skadats av läkemedel som sålts eller lämnats ut i Sverige. Även kända 

biverkningar kan ersättas om de är oväntade och allvarliga.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

På BB Stockholm uppmuntras personalen att rapportera risker och negativa 

händelser. Detta sker via enkelt utformade webbformulär i avvikelsesystemet 

Flexite. 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

 

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

 

• Alla kvinnor skattar 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 

chefsbarnmorska alternativt av patientsäkerhetsansvarig barnmorska. 

Vid behov erbjuds samtal på kliniken. 

 

• Klagomål direkt från patienter som inkommer via e-mail eller 

telefonsamtal dokumenteras och sammanställs. Verksamhetschef 

Sophie Graner, eller vårdchef Britta Wernolf bedömer klagomålen och 
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initierar eventuell utredning eller annan åtgärd. 

 

• Stickprov genomförs med hjälp av patientenkäter som delades ut till 

100 patienter under 2019. 

 

• Klagomål från andra vårdgivare tas vanligen emot av vårdchef 

och/eller verksamhetschef, som bedömer klagomålen och vid behov 

initierar en utredning 

 

• All inblandad personal får vetskap om klagomål och synpunkter som 

inkommer och ges möjlighet att diskutera enskilda fall. Utvalda fall 

diskuteras också på morgonmöten och på arbetsplatsträffar en gång 

per månad. Återrapportering till dem som framfört klagomålen görs 

av den som utreder ärendet. 

 

• Synpunkter från Patientnämnden, LÖF och IVO rapporteras till 

involverad personal och sammanställs och redovisas i klinikens 

årsrapport. Återkoppling av beslut meddelas även vid APT då 

samtliga personalgrupper medverkar. 

 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 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 Medicinska födelseregistret, 

Graviditetsregistret och Bristningsregistret. Utfall omfattande 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. Kvartalssammanställning görs och 

redovisas för personalen och aktuell 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 vårdchef när 

det är påkallat samt vid det årliga medarbetarsamtalet. 

 

Avvikelser rapporteras av involverad personal. Rapportering sker via enkelt 

utformade webbformulär och patientsäkerhetsteamet, vårdchef och 

chefsbarnmorska 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 vid behov diskuteras på arbetsplatsträffar. En årlig 

sammanställning av avvikelserna görs och rapporteras i klinikens årsrapport. 

 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

10 

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. Uppdraget sköts av IT-sekreterare och rapporteras till 

vårdchef. 

 

God hygien är grundläggande för god patientsäkerhet. BB Stockholm har en 

hygienansvarig barnmorska och undersköterska som utför stickprov på 

följsamhet av hygienregler samt rapporterar till vårdchef när de 

uppmärksammar avvikelser. Vid behov sker återkoppling till berörd personal 

av chefsbarnmorska eller vårdchef. Att hålla god vårdhygien påminns också 

regelbundet, bla på APT och i veckobrev till personalen.  

 

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. Under 2019 påbörjades en rutin med 

internutredningar som syftar till att ha ett mindre omfattande förfarande för 

att utreda händelser där det initialt är oklart om en fullständig händelseanalys 

behöver göras. Resultatet från internutredningen ska sedan ligga till grund för 

beslut om en eventuell händelseanalys behöver göras. Åtgärdsförslag tas alltid 

fram.  

 

Perinatal audit genomförs 4 gånger per år. Detta innebär att neonatologer, 

patientsäkerhetsteamet, verksamhetschefen, vårdchefen och chefsbarnmorskan 

träffas och går igenom alla fall där barn fötts med Apgar 0-6 vid 5 minuter. En 

analys av handläggningen görs, och berörd personal får återkoppling vb.  

 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Följande åtgärder har vidtagits för att öka patientsäkerheten under 2019: 

 

• Projektgrupper för fokusområden, se tabell 1 

• Ny projektgrupp med fokus på att minska stora blödningar i samband 

med förlossning har startats 2019 

• Dagliga morgonmöten med genomgång av gällande rutiner såsom 

SBAR och timeout vid akuta situationer 

• Falldragningar 

• Fortsatt bedsiderapportering 

• Fortlöpande uppdatering av PM 

• Fortsatt utbildning i NEO-HLR och CTG 

• Utbildningsdagar för all personal har genomförts med fokus på CTG, 

teamträning i akut obstetrik och förlossningsrädsla 

• Temakvällar om CTG för koordinatorer och läkare 

• Temakväll avseende samarbete mellan läkare och barnmorskor har 

genomförts 

• Sedan november 2019 finns en s.k hybridsal tillgänglig på Danderyds 

sjukhus. Den ska användas vid livshotande blödningar. 

• Fortlöpande utbildning och träning för all personal i 
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larmrutiner vid omedelbara eller akuta sectio 

• Pågående Stockholmsövergripande bäckenbottenutbildning för 

barnmorskor och läkare (BLUBB) 

• BB Stockholm har deltagit i arbetet med införande och tillämning av 

gemensamma riktlinjer för Region Stockholm/ Gotland. 

• Perinatal audit har genomförts enligt plan 4 ggr under 2019 

• Patientsäkerhet återkommer som stående punkt på klinikens APT 

varje månad och vid ledningsgruppens möten varannan vecka.  

• Patientsäkerhetsteamet som består av överläkare Charlotte Iacobaeus 

och barnmorska Anne Oksanen arbetar 1-2 dagar/vecka med 

patientsäkerhetsfrågor. Patientsäkerhetsteamet har också möten med 

ledningen 1-2 gånger/halvår.  

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

 

Ingen riskanalys genomfördes under 201 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Under 2019 genomfördes 5 händelseanalyser och 6 internutredningar. En Lex 

Maria-anmälning gjordes. Åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas enligt 

de förslag som framkommit i analyserna.   

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Under 2018 har all personal genomgått utbildning angående GDPR. I 

samband med detta har även ett antal förändringar skett för att minska risken 

för att personuppgifter skall röjas. Dessa omfattar bland annat 

• Införande av PIN-kod vid utskrift på printers  

• Ommöblering av expeditioner för att minska insynen för obehöriga  

• Låsta brevfack för känslig post till nyckelpersoner 

• Utökat antal låsta skåp för känslig förvaring 

• Övergång till mer digitala arkiv för känslig information 

En riskanalys avseende informationssäkerheten är utförd under 2019 och 

kommer ingå i det nya ledningssystemet som kommer sjösättas under 2020.  

Kontroll av eventuell otillåten åtkomst i journalsystemen Obstetrix och Take 

Care sker regelbundet enligt tidigare fastlagda rutiner av systemansvarig 

administratör. Samtliga olovliga öppningar bedöms och klassificeras enligt 

gängse rutin för SLL; samt kontrasigneras av ansvarig chef. När personal har 

öppnat journaler som de ej har behörighet till meddelas verksamhetschefen 

och individuell återkoppling sker.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

Avvikelser 

 

Under 2019 registrerades på BB Stockholm sammanlagt 253 stycken vård- 

och arbetsmiljöavvikelser. 

Avvikelserna fördelade sig på följande sätt: 

• Av 227 vårdavvikelser bedömdes 85 som risk, 57 som tillbud och 85 

som negativ händelse.  

• Av 26 arbetsmiljöavvikelser bedömdes 16 som risk, 4 som tillbud och 

6 som skada/sjukdom/ohälsa 

• 38 av dessa 253 avsåg andra kliniker i huset eller MVC. 

 

 

Vi mottog 18 avvikelser från andra instanser. 

En sammanställning och kategorisering av avvikelserna presenteras i Tabell 2 

 

Tabell 2, avvikelser BB Stockholm 2019 

Typ Antal Förbättringsförslag 

Födsel på annat rum än födelserum till följd av 

för få förlossningsplatser i Stockholm 

44 Fler födelserum 

Hög arbetsbelastning/för få barnmorskor 62 Anställa fler 

barnmorskor 

Dokumentation 18 Utbildning i 

dokumentation 

Läkemedelshantering/läkemedel ej ordinerat, 

korrekt dokumenterat eller givet 

33 Informera och 

utbilda om korrekt 

läkemedelshantering 

Informationssäkerhet 5 Informera och 

utbilda om vikten av 

GDPR 

Övrigt 53  

Skickade avvikelser till annan instans 38  

Mottagna avvikelser från annan instans 18  
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Egenkontroll 

 

Mål: Upprättande av tydliga mätbara mål.  

Strategier: Medicinskt utfall samlas in av klinikens vårdutvecklare Charlotte 

Elvander varje månadsslut eller hämtas ur graviditetsregistret. 

Återrapportering sker till personalen varje månad på arbetsplatsträffar samt på 

morgonmöten. Utfallen följs också regelbundet på ledningsgruppens möten. 

Utfall rapporteras årligen i klinikens årsrapport och jämförelser mellan 

föregående år görs och diskuteras.  

Resultat: Strategin har följts enligt planen 2019.  

 

Mål: Återkoppling till all personal avseende individuell statistik i förhållande 

till målen 

Strategier: Sker vid individuella utvecklingssamtal med närmaste chef en gång 

per år 

Resultat: Strategin har följts enligt planen 2019 

 

Klagomål och synpunkter 

 

Klagomål och synpunkter från patienter och närstående kommer in till BB 

Stockholm genom olika kanaler, ofta e-post eller telefon. De uppskattas till 

ungefär 1-2 st per månad. Samtliga granskas av antingen verksamhetschef, 

chefsbarnmorska eller vårdchef, och återkopplas vid behov till berörd 

personal.  I de fall där det funnits en risk för vårdskada har en händelseanalys 

initierats av verksamhetschefen.  

Viktiga lärdomar som spridits är vikten av ett bra bemötande och god 

kommunikation för att säkerställa patientens samtycke och medverkan till 

vården.  

 

Patientskaderegleringen, LÖF 

Under 2019 har 45 st anmälningar till LÖF kommit till BB Stockholms 

kännedom. I samtliga fall har verksamhetschefen gjort en genomgång av 

anmälan och tagit ställning till om den ska föranleda en internutredning eller 

händelseanalys.  

 

Patientskadenämnden 

 

Under 2019 har BB Stockholm fått kännedom om två 

patientskadeärenden som inkommit till direkt till 

patientskadenämnden. Dessa granskas och besvarats av 

verksamhetschef och en bedömning görs huruvida en 

intern utredning ska initieras.Händelser och vårdskador 
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Efter åtgärdsförslag som framkommit vid händelseanalyser under 2019 har ett 

antal förändringar genomförts. Exempel på dessa är: 

 

• Uppdaterade riktlinje för läkemedel på BB Stockholm slutenvård 

• Fokus på utbildning och information om korrekt läkemedelshantering 

• Fortsatt arbete med av rapportering enligt SBAR  

• Information och utbildning avseende vikten av god kommunikation 

och rätt dokumentation. 

• Träna på Time-out vid akuta situationer så som inför VE eller annan 

akutsituation. 

• Ökad bemanning med fler barnmorskor per pass.   

• Samtliga läkare och barnmorskor har gått en två-dagars CTG-

utbildning 

 

 

Riskanalys 

 

Vid en samlad analys av avvikelser, händelseanalyser och patientklagomål 

framkommer att den tidvis höga arbetsbelastningen innebär en risk. Arbetet 

med att få till en organisation som fungerar optimalt även vid hög belastning 

kommer fortsätta prioriteras.  

Dessutom identifieras att fortsatt arbete med korrekt läkemedelshantering är 

nödvändig. Den ökade förekomsten av restnoterade läkemedel innebär en 

ökad risk med nya beredningar och rutiner som följer på detta.  

Vidare framkommer vikten av att säkerställa att all personal har och bibehåller 

goda kunskaper i CTG-tolkning. 

Det finns också ett fortsatt behov av utbildning avseende vikten av god 

kommunikation och dokumentation och kommunikation identifieras också  

 

Mål och strategier för kommande år 

 

Flera projekt pågår och kommer att fortsätta 2020. 

 

• Fortsatt arbete med optimal fördelning av resurser vid hög belastning 

 

• Fortsatt arbeta med att förebygga bäckenbottenskador hos kvinnan i 

samband med förlossningen 

 

• Fortsätta sänka den totala kejsarsnittsfrekvensen med fokus på 

gruppen ”Robson 1 a”, dvs vid spontan förlossningsstart hos 

förstföderska med foster i huvudbjudning 

 

• Minska stora blödningar i samband med förlossning 
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• Minska stora viktnedgångar hos nyfödda barn första levnadsveckan 

 

• Utbildningsdagar för samtlig personal 4 ggr/år 

 

• Kontinuerlig utbildning i CTG tolkning för läkare och barnmorskor 

med godkänt prov vartannat år  

 

• Kontinuerlig utbildning i neonatalt HLR för all personal med godkänt 

prov vartannat år. 

 

• Fortsatta morgonmöten med månatliga teman och fortlöpande 

diskussioner relaterat till patientsäkerhet 

 

• Fortsatta tvärprofessionella möten med neonatologer, sk perinatal 

audit, 4 ggr/år. Säkerställa att andel barn som föds med låga 

Apgarpoäng fortsätter ligga lågt 

 

• Införande av sk ”morbidity/mortality-konferenser”, dvs fördjupad 

falldragning en-två gånger per år under ledning av 

patientsäkerhetsteamet och verksamhetschefen samt vårdchefen. 

 

• BB Stockholm kommer som tidigare att uppmuntra personalen att 

skriva avvikelser. Dessa kommer även fortsättningsvis att rapporteras 

till personalgruppen i syfte att ta lärdom av avvikelser som inträffat 

 

• Fortsatt återrapportering av aktuella händelseanalyser, Lex Maria och 

LÖF-ärenden kommer att dras i ett lärande syfte 

 

• Ökat fokus på läkemedel i verksamheten 

 

• Implementera skriftligt protokoll för hygienkontroller 

 

 

 


