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Granskning av landstingets arbete med att minska
vårdskador
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2017” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende landstingets arbete med att
minska vårdskador.
Den övergripande revisionsfrågan är om landstingsstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning av åtgärder för att minska förekomsten av och
kostnaderna för vårdskador.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av KPMG. I
rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande
iakttagelser och rekommendationer:
Den övergripande bedömningen är att landstingsstyrelsen inte har en tillräcklig styrning och uppföljning av åtgärder för att minska förekomsten av
och kostnaderna för vårdskador. Trots denna övergripande bedömning är
granskningens resultat att det finns ett starkt engagemang för att minska
vårdskador vid landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter. Bedömningen är också att det nybildade Patientsäkerhetscentrumet ger bättre förutsättningar för ett mer samordnat och effektivt patient-säkerhetsarbete
inom LiV.
Bedömningen grundar sig framförallt på att:
• De mätbara mål och indikatorer som är formulerade inom patientsäkerhetsområdet uppfylls i låg utsträckning.

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

E-postadress

Landstinget I Värmland
Landstingshuset
651 82 Karlstad

Rosenborgsgatan 50

054 61 50 00

karin.u.selander@liv.se

Telefax

Org.nr

232100-0156

2017-10-04

2

• De sammanställningar som ges till landstingsstyrelsen i den årliga patientsäkerhetsberättelsen, delårsbokslut och tertialrapporter innehåller i
låg grad analyser om varför de formulerade målen inte uppnås.
• Det saknas en övergripande handlingsplan för hur patientsäkerhetsstrategin ska tillämpas för att minska vårdskador.
• Det finns en medvetenhet i landstingets verksamheter om vikten av ett aktivt patientsäkerhetsarbete för att minska vårdskador.
• Det pågår utvecklings- och kvalitetsarbeten i landstingets verksamheter
för att minska vårdskador.
Landstingsstyrelsen ges följande rekommendationer:

• Landstingsstyrelsen bör ta ett större eget ansvar för att utveckla och tydliggöra landstingsfullmäktiges mål inom området patientsäkerhet/minskning av vårdskador för hälso- och sjukvårdsverksamheterna. På det sättet kan en röd tråd skapas från landstingsfullmäktiges övergripande mål
till verksamheternas mål och uppföljning av vårdskador.
• Landstingsstyrelsen bör i större utsträckning vid redovisning av resultat
inom patientsäkerhetsområdet genomföra analyser om varför beslutade
mål inte uppnås.
• Utifrån analyser om varför inte vårdskador minskar i önskad utsträckning bör det utformas handlingsplaner inom de mest kritiska områdena.
• Landstingsstyrelsen bör säkerställa att det tas fram en övergripande
handlingsplan för hur patientsäkerhetsstrategin ska verkställas.
• Redovisningen av patientsäkerhetsarbetet och resultat till landstingsstyrelsen bör i större utsträckning redovisas på verksamhets- och områdesnivå.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 1 februari 2018.
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