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Uppföljning vårdskador 
Vid överläggningar med regionens revisorer den 4 april 2019 behandlades bifogad 
revisionsrapport Uppföljning vårdskador. 

Bakgrund och Syfte 
Regionens revisorer genomförde år 2017 en granskning av vårdskador inom den 
specialiserade vården. Granskningen visade bl.a. en förbättringspotential avseende 
Hälso- och sjukvårdsnämndens styrning, uppföljning och organisering beträffande 
arbetet med att motverka vårdskador. Brister framkom dels i efterlevnad av basala 
hygienrutiner och klädregler, dels i omvårdnadsarbetet med trycksårspatienter. En 
ytterligare iakttagelse var att det nationellt antagna ”Infektionsverktyget” inte 
hade implementerats. 
 
Syftet med den granskning som nu genomförts är att följa upp Hälso- och sjuk-
vårdsnämndens åtgärder med anledning av tidigare granskningsresultat och re-
kommendationer. I granskningen har också ingått att bedöma om resultatet beträf-
fande vårdrelaterade infektioner (VRI), basala hygienrutiner och klädregler 
(BHK) samt trycksår har förbättrats. 

Iakttagelser och bedömning 
Vi bedömer sammantaget att Hälso- och sjukvårdsnämnden har initierat ett antal 
åtgärder som kopplar till de iakttagelser och rekommendationer som gjordes i den 
tidigare granskningen där resultatet bl.a. visar att förekomsten av trycksår mins-
kat. I övrigt har genomförandet i praktiken skett i relativt begränsad omfattning 
under 2018, men beräknas få ett större genomslag under 2019 – 2020. Här menar 
vi att det finns anledning att rikta kritik mot nämnden med anledning av den långa 
tidsutdräkten vad gäller bl.a. framtagande av en handlingsplan mot vårdrelaterade 
infektioner och återinförande av Infektionsverktyget. 
 
2018 års mätningar visar att andelen vårdrelaterade infektioner i Regionen är 
7,8 % vilket är en minskning med 3,5 procentenheter jämfört med 2017. Vad gäl-
ler basala hygienrutiner och klädregler visar mätningarna en ökning av den ge-
nomsnittliga följsamheten (för regionen som helhet) till 79 % jämfört med 72 % 
2017. Resultaten överskuggas dock av att vårdavdelningarnas deltagande vid mät-
ningarna är uppseendeväckande lågt och vi menar att nämnden därmed inte har 
säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll. 
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Det betydande bortfallet innebär vidare att resultaten inte är säkerställda. Vi be-
dömer det som nödvändigt att nämnden vidtar kraftfulla åtgärder för att tydliggöra 
sina krav och säkerställa ett tillräckligt deltagande. 
 
Förekomsten av utlokaliseringar och överbeläggningar ökar risken för att patienter 
drabbas av vårdskador. Granskningen visar att åtgärder vidtagits inom området 
vilket sannolikt bidragit till att minska både utlokaliseringar och överbeläggning-
ar. Vi vill dock göra nämnden uppmärksam på att överbeläggningarna återigen 
tenderar att öka, vilket vi menar är oroande. 
 
Med anledning av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer: 
 

• Säkerställ att det trycksårspreventiva arbetet implementeras och förvaltas i 
verksamheternas ordinarie arbete för att fortsatt minska förekomsten av 
trycksår.  

• Utveckla arbetet med att göra tidiga risk- och hudbedömningar i syfte att 
förebygga förekomst av trycksår. 

• Säkerställ ett tillräckligt deltagande vid samtliga mätningar av följsamhet 
till BHK och av förekomst av VRI. 

• Följ upp och säkerställ att de verksamheter som har svaga resultat vad gäl-
ler mätningarna av följsamhet till BHK upprättar handlingsplaner i till-
räcklig utsträckning. 

• Säkerställ att handlingsplanen mot VRI genomförs och följs upp på avsett 
sätt. 

 
Vi vill få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens synpunkter och åtgärder. Svaret 
bör vara oss tillhanda senast 2 september 2019. 
 
REGION VÄSTERNORRLANDS REVISORER 
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