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1 Sammanfattning 

 

bild 1 patientmatsal RKC 

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) bedriver högkvalitativ ryggvård som ger nöjda patienter och nöjda 

remittenter. RKC bedriver både kirurgisk och icke kirurgisk vård. Vårt arbetssätt strävar hela tiden 

efter att förbättra rutiner och patientsäkerhet. Vi vill kunna erbjuda ett professionellt 

omhändertagande i alla led. Vi bedriver forskning där vi har flera studier i pipeline i samarbete med 

Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet. 

RKC består av 3 enheter. Operationsavdelning med postoperativ enhet, vårdavdelning och 

mottagning. Det finns ett 50 tal anställda varav 95 % jobbar direkt i produktionslinjen. 

För att ständigt utveckla vår verksamhet har RKC en kvalitetskontroller direkt underställd 

verksamhetschefen. Kvalitetskontrollern utgör en stödfunktion för kliniken, enheterna, 

förbättringsgrupper och chefer. Kvalitetskontrollen tar del av patientsynpunkter och genomför 

lokala anonyma patientenkäter via en kundportal via mail och brev med uppföljning för 

förbättringsförslag och klagomål. Vår kvalitetsuppföljning utgör grunden för att ständigt förbättra 

omhändertagandet och patientnöjdheten. Klinikövergripande samarbetar enheterna med 

kvalitetskontrollern inom olika ansvarsområden. 

RKC har ett flertal ansvarsgrupper med uppdrag inom sitt specialistområde och utgör en 

stödfunktion till RKC förbättringsgrupper och enhetschefer.  Ansvarsgrupperna omfattar akut 

omhändertagande/HLR, akutvagn, hygien, sårvård, smärta, läkemedel, dokumentation, miljö och 

avvikelsehantering. 

RKC är ansluten till de nationella och regionala punktprevalensmätningar genom SLL. Där ingår 
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basala hygienrutiner, klädregler (BHK) samt vårdrelaterade infektioner (VRI) och trycksår. 

Sjukhuset har en nollvision för vårdrelaterade infektioner. RKC har en sjukhusövergripande och 

tvärprofessionell hygiengrupp. Antibiotikaansvarig läkare (MLA) på RKC samordnar detta 

tillsammans med kvalitetskontroller för det lokala arbetet för vårdrelaterade infektioner och 

antibiotikaresistens men även via ett samarbete med STRAMA 

Uppföljning av våra patientresultat görs i det nationella registret svenska ryggregistret Swespine där 

patientdata registreras pre- och postoperativt. Patienterna som ger sitt samtycke följs därefter upp 

automatiskt efter operationen år 1, 2, 5 och 10 för att se resultatet av det kirurgiska ingreppet, 

sk.Quality of life.  

Vi dokumenterar konsekvent avvikelser och jobbar strukturerat med uppföljning och analyser av 

dessa. Vi utför riskanalyser på samtliga processer och händelseanalyser vid allvarligare händelser. 

För att förenkla och förtydliga journaldokumenteringen gör vi upprepade strukturerade 

journalgranskningar där vi genomgående ser över behovet av standardmallar. 

I RKC ledningssystem finns de dokument som styr och stödjer vår verksamhet. Ledningssystemet 

syftar till att uppfylla kraven i tillämpliga lagar och författningar som Hälso- och sjukvårdslagen 

2017:30, Patientlagen 2014:821 och Patientsäkerhetslagen 2010:659, GDPR samt Socialstyrelsens 

författning om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. 

Per Svedmark VD 
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2 Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbete 

Ryggkirurgiskt centrum värdegrund 

Verksamhetspolicy  

Syftet med verksamheten är att minska rygglidandet genom att vara en ledande klinik inom 

ryggsjukdomar. Vi tillämpar de senaste vetenskapligt beprövade behandlingarna och bedriver 

ständiga förbättringsarbeten genom egen forskning och interna utvecklingsarbeten. 

För att minska miljöbelastningen, förbättra miljö och hälsa ska vi på Ryggkirurgiskt Centrum 

(RKC) arbeta med att förebygga resursslöseri, minimera klimatpåverkan och förhindra skadlig 

påverkan på människors hälsa. För att nå detta. 

arbetar vi innovativt för att förbättra för patienten  

Genom att möjliggöra kontakt via E-Hälsa.  

Genom att omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer 

arbetar vi med kompetensutveckling hos personalen  

Genom att avsätta tid för miljöintroduktion, miljöutbildningar och patientsäkerhetsarbete 

arbetar vi aktivt med att skapa en hållbar läkemedelskedja med bibehållen patientnytta och 

säkerhet 

Genom att minska miljöpåverkan från läkemedel vid användning och kassation.  

arbetar vi aktivt med patientsäkerhetsarbete 

Genom att proaktiva riskbedöma processer, systematiskt bearbeta och handlägga avvikelser och 

utföra händelseanalyser. 

arbetar vi förebyggande med hälso- och sjukvård  

genom att arbeta preventivt med friskvård både för medarbetare och patienter ökar vi både kvalitén 

och har en positiv påverkan på miljön. 

arbetar vi för att uppnå en ständig förbättring av våra arbetssätt 

Genom att köpa utrustning/material som är patientsäker, modern, energisnål och miljövänlig.  

Genom att ha en hållbar logistik och materialanvändning.  

arbetar vi utifrån våra patienter och övriga intressenters behov och förväntningar  

Genom att följa de bindande krav som ställs av och på verksamheten 

Genom att följa upp kundnöjdhet och ständigt agera och anpassa organisationen. 

arbetar vi utifrån etiska värderingar och värdegrund  

Genom att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och tar hänsyn till människors värderingar, sexuell 

läggning, vanor och tro. 

Värdegrunden är övergripande i vår verksamhet och bygger på våra fyra värdeord   
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 Tydlighet 

 Respekt 

 Omtanke 

 Nytänkande 

 

bild 2 våra värdeord 

  

Långsiktiga mål 

RKC har jobbat kontinuerligt med förbättringsarbeten och externa och interna utbildningar under 

vårt första år. Vårt mål är att bli en av de ledande ryggkirurgiska klinikerna i Sverige. 

Vi vill främja patientfokuserad modern vård genom delaktighet hos patienterna (tex PCOA, 

Patient controlled oral analgesy), digitala hjälpmedel som applikationer(appar) för smartphones och 

läsplatta, telemedicinska återbesök, rehab online (Exor live), kontinuerliga mätningar av 

kundnöjdhet via Touch Point portal och pedagogiska informationsfilmer på vår hemsida. 

Målsättningen vad gäller patientdelaktighet är även att informationsmaterial, broschyrer samt filmer 

inför operationer skall utvecklas vidare för att öka samverkan med patienter. I samarbete med 

patienten skall vi arbeta fram material som presenteras antingen digitalt eller via pappershantering 

beroende på behov. Via kundnöjdhetsenkäter och framtida 30 dagarsuppföljning hoppas vi kunna 

arbeta med ständiga förbättringar inom detta område. 
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bild 3 patientapplikation 

Vi utbildar kontinuerligt remittenter för att få bättre remisser och rätt patienter. Under de närmaste 

åren kommer även friskvårdssamarbetet utvecklas ytterligare med olika samarbetspartners med 

hjälp av satsningar inom PT och primärvård. För en sammanhållen vårdkedja planeras även tillägg 

av vårdval fyioterapi för preoperativa patientgrupper. 

Vi har i inledande arbete haft som mål att ha flera klinikövergripande träffar eller APT där vi 

klinikgemensamt diskuterar de projekt och förbättringsarbeten vi har arbetat med under perioden. 

Under dessa tillfällen har vi även bjudit in externa föreläsare inom ledarskap och teambuilding. 

Dagarna har följts upp med utvärdering av vår verksamhet inom ledarskap, patientsäkerhet, 

transparens och trivsel. 

Under våren 2018 kommer vårt avvikelsehanteringssystem att övergå till ett digitalt ärendesystem i 

Centuri. Detta kommer underlätta säkerheten av rapportering, klassificering, hantering, 

återrapportering, sammanställning och förbättringar avseende avvikelser. 

Vårt IT stöd för ledningssystem och PDSA kommer att bli ytterligare ett hjälpmedel där 

dokumenterade processer och aktiviteter förtydligar de problemområden som kommer att 

visualiseras i avvikelser inom verksamheten. 

Ett utskick för händelser presenteras och sammanställs kvartalsvis i en rapport som samtliga 

medarbetare tar del av. Vi tror på transparens som metod för att minska återupprepade misstag och 

öka förtroendet för ett fungerande lätthanterligt avvikelsesystem. Klagomålshantering och 

händelseanalyser jobbar vi med inom och utanför avvikelsegruppen. På hemsidan kommer vi att 

implementera våra vårdprocesser för att förtydliga vårt arbete och jobba för att utvärdera risker i 
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dessa utifrån våra resultat, klagomål, avvikelser eller händelser, 

Övriga mål är: 

 Att WHOs checklista gås igenom vid 100% av operationerna. 

 Att förbättra våra resultat i patientenkäten med NPS värde på 90%. 

 Att utveckla våra arbetssätt för att optimera våra flöden, pre- till postoperativt, sterilflödet. 

 Att förbättra arbetsmiljön för personalen så att skapa ”Den glada arbetsplatsen” och minska 

sjukfrånvaro. 

 Att upprätthålla kompetensen med fortlöpande kompetensutveckling via kurser, utbildningar 

och internutbildningar. 

 Att vara den ledande ryggkirurgiska kliniken i Sverige 

 Att förbättra operationsplaneringssystemet Provisio ytterligare så att det är helt anpassat 

efter våra verksamhetsbehov. 

 Att förbättra och strukturera patientflödet inom RKC. 

 Att skapa en fungerande sårmottagning. 

  

Strategi för att uppnå målen 

  

Strategi för att uppnå målen 

1 Patientfokuserad modern vård med miljötänk 

2 Hög eller högre kvalite- och patientsäker vård i nivå med riket i övrigt 

3 Minskat antal vårdrelaterade infektioner (VRI) 

4 Minskat antal av allvarliga avvikelser 

5 Kartlägga våra processer enligt ISO standard 

6 Omvärldsbevakning och forskning 

7 Ta del av Patientsynpunkter, 

1.) Under 2017 startade ett projekt på vårdavdelningen för PCOA (Patient controlled oral analgesy) 

för postoperativ smärtlindring där tanken är att patienten skall bli mer delaktig och aktiv i sin 

läkemedelsbehandling. Patienten kontrollerar sin smärtlindring utefter behov med hjälp och stöd av 

en sjuksköterska. På sikt hoppas vi att patientens förståelse, kunskap och delaktighet under 

vårdtiden även ökar och stärks efter hemgång. Projektet startar under första kvartalet 2018 och 

kommer att utvärderas kontinuerlig under året. 

För att arbeta patientfokuserat samarbetar RKC även med ett IT företag för utveckling av en 

patientapplikation där patienten självrapporterar. Meningen är att patienten skall kunna se sina 

läkemedel och där få en överblick av de läkemedel som har delats ut av vårdpersonalen. Patienten 

kan även via appen bedöma sin smärta och effekt av läkemedlet (enligt VAS skalan). Under 

vårdtiden följs detta och analyseras i en graf. På så vis kan patientens smärtlindring justeras och 

optimeras redan under vårdtiden. På sikt blir även dessa projekt ett lärotillfälle för verksamheten där 

det eventuellt blir en minskning av mängden utskrivna läkemedel och en förbättring av den 

postoperativa smärtlindringen. 
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Sambedömningar har vi arbetat med sedan start där vi satsat på ett samarbetskoncept inom läkare-

fysioterapiarbete. RKC är nu unika vad gäller fysio-läkarsambedömningar. Vid dessa 

sambedömningar får patienten träffa två olika yrkeskategorier och på så sätt främjas ett 

biopsykosocialt synsätt genom ett samarbete mellan erfarna fysioterapeuter och ryggkirurger. Dessa 

bedömningar diskuteras och utvärderas kontinuerligt internt där vi vill förmedla en samsyn kring så 

väl ortopediska lösningar och synsätt som alternativa behandlingsalternativ och strategier vid 

ryggbesvär. Allt utifrån ett patientperspektiv. 

Samtliga patienter bjuds in till preoperativ informationsträff inför sin operation. Vid behov erbjuds 

även psykologkontakt. Målet är att patienten skall känna sig trygg inför sin operation och medveten 

om läkningsprocessen. Genom preoperativ rehab ger vi patienten en ökad förståelse för kommande 

ingrepp och rehabilitering. 

2.) Under 2017 har vi riskbedömt samtliga processer och aktiviteter i vårt arbete. Vi har identifierat 

de risker som är betydande risker i riskmatrisen. Dessa lyfter vi i åtgärdsplanen och olika 

förbättringsarbeten får inledas så vi kan minska sannolikheten att händelserna inträffar. 

Vi rapporterar systematisk alla händelser i vården som tex. trycksår och tandskador genom 

avvikelsesystemet och genom kvalitetsrapporter. Några av de olika arbetssätt som vi utvecklat är 

standarder i dokumentationssystemet som tex utskrivningskriterier, användandet av NEWS och 

HDU enhet. kommunikation sker via SBAR, delegeringar och kompetenskort. Kontinuerligt får 

personalen internutbildning via tex utbildningsronder eller rotering inom verksamheten. Samtliga 

sjuksköterskor har varit med på operation för att kunna agera vid tex blödning. 

På operation använder vi CT navigering för samtliga instrumenterade operationer i bröst och 

ländrygg. Vi använder de senaste vetenskapliga icke traumatiska operationsteknikerna bland annat 

genom MIS tekniker (minimalinvasiv). Vi har regelbundna MOM möten där vi diskuterar igenom 

de fall där vårdförbättringar behövs. RKC har även operationskonferenser om svåra kirurgiska fall. 
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bild 4 operationssal RKC, personal med täta kläder och "hjälm" 

Innan och efter varje operation genomförs en sk Time out enligt WHOs riktlinjer. WHOs checklista 

används för att säkerställa att rätt patient blir opererad, rätt ingrepp utförs samt vilken personal som 

arbetar på salen. 

NEWS ”National early warning score” är ett hjälpmedel som används både före och efter 

operationen och på vårdavdelningen. NEWS resultaten har standardiserade riktlinjer. Målet är att 

patienten skall flyttas till HDU "High Dependency Unit" på vårdavdelningen då poängen avviker. 

Där är patienten kontinuerligt övervakad. 

All överrapportering av patient inom enheten samt mellan enheterna sker enligt 

kommunikationsverktyget SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) 

Alla medarbetare på operationsavdelningen samlas i 15 min före varje arbetspass för genomgång av 

dagens aktiviteter och händelser för en samlad riskanalys för att kunna minimera risker. Efter 

operationens slut samlas ”operationsteamet” för att summera dagen och belysa risker och 

komplikationer för att kunna minimera dessa till nästa gång. Utvärdering för förbättring sker 

dagligen. 

Illamående, smärta, tryck och tandskador registreras på samtliga patienter. Vid tand och tryckskador 

skrivs även en avvikelse. Speciella standardiserade utskrivningskriterier finns för postoperativ vård. 

Vi kontrollerar årligen att operationsluften är ren och halten av mikroorganismer är låg. Mätningar 

görs uttryckt i CFU enl sartorius metoden. (kolonibildande enhet – Colony Forming Unit) CFU, 

som är ett mått på livskraftiga bakterie- eller svampceller. Accepterat värde är 10 på en 

operationssal där täta kläder används. På RKC använder samtliga i operationsteamet täta kläder och 

"hjälm" att använda operationsmössor i stället för hätta är för att minska risken för kontaminering. 
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För att få ultraren luft och minska den bakteriella belastningen i operationssalen har vi 

specialventilation från systemet Avidacare. Med TAF tecnology (temperature controlled airflow). 

CFU värderna har varit 5 på samtliga operationssalar. Sal 1 CFU1 Sal 2 CFU 1,5 Sal 3 CFU 4,4 

(1,5-4,4). 

 

bild 5 TAF temperature controlled airflow 

I det nationella kvalitetsregistret SWEspine registreras data från operationer gjorda på RKC. 

Patienter som ger sitt samtycke fyller i ett frågeformulär med dels diagnosspecifika utfallsmått och 

dels frågor som mäter hälsorelaterad livskvalitet. Dessa utfallsmått följs sedan upp 1, 2, 5 och 10 år 

efter operationen. Vi gör därefter årligen en utvärdering på de 25 sämsta resultaten i registret och 

analyserar dessa. Vi har inga ettårsdata ännu. 

3.) RKC har en tvärprofessionell hygiengrupp där vi går igenom resultat, reoperationer, VRI 

prevalens, punktprevalensmätningar och egenkontroller (BHK, VRI). Detta för att verifiera vår 

arbetsmiljö och vårt arbetssätt. Hygiengruppen som startades för att enheterna skall arbeta 

synkroniserat med sitt förbättringsarbete och för att få en överblick över läget och hitta 

gemensamma indikatorer för att minska VRI frekvensen eftersom små förändringar eller brister 

påverkar delar eller hela flödet. Vi följer antibiotikaförbrukning, förbandsteknik, bakteriestatistik, 

odlingsfrekvens, bakterietyp och utvärderar detta kvartalsvis. Rutinförändringar sker efter behov där 

gruppen tar hänsyn till nya rön, mätningar och resultat. Vi har ett nära samarbete med 

infektionskonsulter på Karolinska universitetssjukhuset och MLA (medicinskt ledningsansvarig) 

specifikt för varje enhet. 
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Vi får rapporter kvartalsvis avseende vår antibiotikaförskrivning på recept och mängden 

antibiotikaprofylax. Profylaxen som patienterna får ges utifrån riktlinjer från STRAMA. RKCs 

hygiengrupp arbetar utifrån PDSA där eventuella förbättringar för att minska VRI följs och 

utvärderas gemensamt. Genom denna tvärprofessionella förbättringsgrupp kommer RKC 

kvartalsvis att kunna sammanställa statistik i de olika verksamheterna redan från start för att på så 

sätt se över VRI läget på sikt och implementera förbättringar. Målet är att halvera VRI och 

postoperativ antibiotikaförskrivning under 2018-2019. I gruppen sitter även bland flera läkare en 

utsedd antibiotika ansvarig. 

Eftersom vi är en nyöppnad klinik har vi strävat efter att köpa in modern utrustning som den senaste 

tekniken inom operationsventilation där det säkerställs att vi har ultraren luft runt patienten. RKC 

har byggt upp en egen sterilenhet där ett spårbarhetssystem för den sterila godshanteringen är 

implementerat under senare delen av 2017. Syftet är att säkerställa en intakt steril vårdkedja. 

Spårsystemet är uppbyggt och utformat efter vårt behov. Tanken är att man lätt skall kunna 

identifiera eventuella brister i körningen. Det autoklaverade godset är märkt på ett sätt att spårbart 

till vilken autoklav samt vilket körnummer för autoklavprocessen den ingått i. Godset kopplas inne 

på operationssalen via streckkod till behandlingsnumret på patienten. 

4.) Vi strävar efter ett öppet klimat där personalen rapporterar avvikelser och risker och vidtar 

direkta åtgärder på plats eller i samverkan med andra enheter. Vid allvarliga risker eller avvikelser 

som kan innebära risk för vårdskada och har avvikelsegruppen mandat att stoppa processen 

omedelbart tills den är säker. 

Vi har ett utvecklat PAL system där ansvarig läkare är nåbar under hela dygnet. Vi har dessutom en 

bakjourslinje med kort inställelsetid. 

Eftersom vi är en nyöppnad klinik har vi strävat efter att köpa in modern utrustning som den senaste 

tekniken inom operationsventilation där det säkerställs att vi har ultraren luft runt patienten. RKC 

har byggt upp en egen sterilenhet där ett spårbarhetssystem för den sterila godshanteringen är 

implementerat under senare delen av 2017. Syftet är att säkerställa en intakt steril vårdkedja. 

Spårsystemet är uppbyggt och utformat efter vårt behov. Tanken är att man lätt skall kunna 

identifiera eventuella brister i körningen. Det autoklaverade godset är datummärkt och är på så sätt 

spårbart till vilken autoklav samt vilket körnummer för autoklavprocessen den ingått i. Godset 

kopplas inne på operationssalen via streckkod till behandlingsnumret på patienten. 
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bild 6 

Våra rutiner för måluppfyllelse av kvalitet och patientsäkerhet görs genom PDSA strategier i 

Stratsys. Vi visualiserar våra resultat och identifierar brister så att vi ständigt kan arbeta proaktivt. 

Årligen, genom ledningens genomgång sker en översyn av våra interna mål och de indikatorer som 

finns i verksamhetsplanen. Där integreras våra intressenters krav, SLL avtal (vårdval ryggkirurgi), 

processer, övriga avtal, lagar och riktlinjer. 

5.) Samtliga processer, aktiviteter och risker har kartlagts och processerna har grafiskt lagts in i 

moodeling toole processverktyget (2 Conciliate) 2c8 och därefter via plug in i dokumentsystemet 

Centuri. Där har vi tillgång till processer och dokument, PM och rutiner synkroniserat. Processerna 

poängsätts i Stratsys som är ett molnbaserade verktyg för effektiv verksamhetsstyrning. Utifrån 

sannolikhet och allvarlighetsgrad och utifrån poäng som indikerar riskerna får vi värden som liten, 

måttlig, betydande eller hög. Vi jobbar därefter med åtgärdsplan och uppföljning primärt med de 

som är betydande och höga. Samtliga processer genomgår granskning och skall godkännas enligt 

ISO krav i samband med intern och extern revision våren 2018. 
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bild 7 ledningsprocess, huvudprocess, stödprocesser 

6.) Vi deltager i nationella och internationella kongresser. Under 2018 kommer tre studier att starta 

som beräknas pågå under 1 års tid. Vi har ett nära samarbete med KI och fyra av fem läkare är 

disputerade och aktiva forskare. 

Under året har fysioterapeuterna, läkare arrangerat flera utbildningsseminarier för externa 

vårdgivare, PT, och andra fysioterapeuter. 

För att omvärldsbevaka och ständigt förbättra sina kunskaper har våra fysioterapeuter deltagit i ett 

flertal utbildningar. 

7.) Patientenkäter, egenkontroller, kvalitetsregister, i nationella och regionala 

punktprevalensmätningar, avvikelser, risk-och händelseanalyser, strukturerad journalgranskning 

samt patientsäkerhetskulturmätning och medarbetarenkäter fungerar som underlag för förbättring 

och för att definiera nyckeltal. För att få ett tätare samarbete med patienterna har vi för avsikt att 

bygga upp en 30 dagars uppföljning för samtliga opererade patienter där vi mäter patientnöjdhet och 

ev komplikationer. Samtliga patienter får även träffa en narkosläkare före sin operation. 

Särskilda satsningar under året 

Under 2017 har vi bedrivit ett gediget miljö- och kvalitetsarbete och byggt upp vårt 



 

Ryggkirurgiskt centrum, Patientsäkerhetsberättelse Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB 15(42) 

 

   

ledningssystem. RKCs ledningssystem skall granskas och godkännas mot specifika 

kvalitetsstandarder under våren 2018. Målet är att miljö och kvalitetscertifiera oss och uppfylla 

kraven i ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Vi har implementerat nya system inom 

dokumenthantering där samtliga dokument och rutiner kommer samlas och integreras i våra 

processer och förbättringsarbeten. Vi har ett fungerande avvikelsesystem som under våren 2018 

kommer att vara digitaliserat. Vi har identifierat våra processer och aktiviteter och riskbedömt alla 

enligt ISO krav. 

 

  

bild 8 vårt miljö-och kvalitetsledningssystem 

Ett IT-stöd för ledningssystem (Stratsys) är under uppbyggnad där vi på ett effektivt sätt kan 

kommunicera ut rätt information till rätt medarbetare och låta medarbetare rapportera in avvikelser, 

ärenden och förbättringsförslag och på så sätt påverka ledningssystemet. Viktig information blir 

lättillgänglig samtidigt som alla processer utförs på ett enhetligt och korrekt sätt. Med rätt IT-stöd 

blir ledningssystemet ledningens förlängda arm ut i organisationen där varje avvikelse och brist 

uppmärksammas och åtgärdas innan det hinner skada verksamheten. 

Vår hemsida, rkc.se, är i bruk sedan i maj. Vi jobbar kontinuerligt med att vara tillgängliga på 

hemsidan. Patienter och anhöriga kan ta del av specifik information genom filmer och broschyrer 



 

Ryggkirurgiskt centrum, Patientsäkerhetsberättelse Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB 16(42) 

 

   

men även hitta kontaktuppgifter för förbättringsförslag och klagomål. 

Ett intranät kommer att tas i bruk under mars månad. Intranätet kommer att bli ett hjälpmedel för 

personal och ledning att kommunicera information samt delge varandra verksamhetsspecifika 

satsningar. Genom Intranätet kommer viktig information finnas tillgänglig för alla. 

Vi är anslutna till det nationella IT-stöd för händelseanalys (NITHA). Det består dels av en 

operativ del där analysledare och experter registrerar och utför analyser av händelser inom vården, 

enligt en systematiserad metod. Det består också av en kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del 

av avslutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. 

På vårdavdelningen, mottagningen och operation är målet att hitta patientsäkra arbetssätt, rutiner 

och riktlinjer. Ansvarsområden har identifierats och medarbetare på enheterna har fått ansvar för 

olika patientsäkerhetsområden som avvikelsehantering, hygien, sårvård, arbetsmiljö, nutrition, 

miljö, kvalité, livsmedel, akuta händelser och HLR. Ur detta har olika tvärprofessionella 

förbättringsgrupper utformats. Under året har vi påbörjat HLR utbildning för enhetens medarbetare. 

För utom sedvanlig A-HLR utbildning har operationspersonalen även tränat på tidig insats av hjärt 

och lungräddning under pågående operation. 
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För att säkerställa kompetensen har även kompetenskort för olika delegeringar utformats för 

undersköterskor. SBAR rapporteringsstöd är implementerat i verksamhetens alla led för att minska 

risken för patientskador. 

  

  

bild 9 SBAR lathund 
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3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Kvalitetsorganisationen på Ryggkirurgiskt centrum 

 

  

bild 10 kvalité- och patientsäkerhetsorganisation på RKC 

  

Klinikens ledning i form av ledningsgruppen, bestående av VD, styrelseordförande och MLA, har i 

egenskap av vårdgivare det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet. 

Klinikens ledning fastställer de övergripande målen för kvalitet och patientsäkerhet samt följer upp 

och utvärderar dessa tillsammans med kvalitetskontroller. VD ger uppdragsbeskrivningar och 

funktionsbeskrivningar till MLA, enhetschefer och kvalitetskontroller. I uppdragen ingår ett direkt 

ansvar för förbättringsarbete som innefattar kvalitet och patientsäkerhet. Nedan beskrivs hur de 

olika aktörerna i organisationen arbetar, med vilken frekvens samt hur det redovisas. 
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4 Struktur för uppföljning/utvärdering 

 

bild 11 vår organisation 

Vi utvärderar våra mätningar kontinuerligt genom månadsrapporter inom och utanför 

verksamheten. Våra rutiner och arbetssätt diskuteras på APT och genom förbättringstavlor och 

avvikelser samt kundundersökningar och statistik får vi en överblick. 

Datauppdateringar i våra system sker automatiskt per dygn. I vissa fall manuellt. 

Månadsvis visualiseras antalet komplikationer som tex VRI, blödning och durarifter som leder till 

återinskrivning och/eller reoperationer i Excel. Vi sammanställer bakterietyper och 

antibiotikaförskrivningar samt antalet odlingar utförda på patienter med postoperativa 

komplikationer. Eventuella återinskrivningar, antibiotikaförbrukning och ASA klass ställs i 

korrelation till varandra. 

Metoderna/rutiner/processerna följs upp och utvärderas löpande samt vid uppföljning av 

beställarkraven och utvärdering genom flödesprojektet. Processerna analyseras på APT och 

ledningsmöten. Processerna uppdateras årligen, 

Minst en gång per år görs en analys av att arbetssätten på ledningens genomgång. Där utvärderas 

eventuella resultat, effektiva förslag till förbättringar och förändringar som gjorts. 

Varje år ska samtliga arbetssätt gås igenom både vid internrevision och externrevision för att 

undersöka om de uppfyller kraven avseende patientsäkerhet, effektivitet, arbetsmiljö och miljö. 

Syftet är att säkerställa att arbetet som utförs överensstämmer med de dokumenterade rutinerna. 

Genomgången dokumenteras i rapport från internrevisor och certifieringsorgan. Uppföljning av 

ändrade och nya rutiner görs löpande. 

Årligen görs en patientsäkerhetsberättelse som en del i uppföljningen till SLL för vårdval 

ryggkirurgi. Statistik skickas till Socialstyrelsen om verksamhetens patienter. 
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bild 12 struktur för uppföljning 
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5 Rutiner för egenkontroll samt vilka egenkontroller som genomförts 
under året 

Basala hygien och klädregler (BHK) följs upp kvartalsvis på RKC av hygienombud på enheterna. 

Punkprevalensmätningar görs i samarbete med SLLs nationella samt regionala mätningar 2 gånger 

per år. I kombination med interna BHK mätningar görs även städkontroller kvartalsvis tillsammans 

med hygienansvariga, kvalitetskontroller, enhetsledare och städledare. Resultaten och 

förbättringsåtgärder gås igenom efter visuell kontroll och genomgång av material och städteknik 

enligt Insta 800. Den nya städstandarden kommer att implementeras under 2018. Städningen och 

upplevelsen av miljön utvärderas även i kundundersökningen för att få feedback från patienterna 

direkt. Det är viktigt att miljön är ren och hygienisk och uppfyller vårdhygieniska krav men även 

hur miljön uppfattas av våra patienter. 

För att vi skall snabbt få vetskap om förbättringspotential och koppla åtgärder till dessa 

kontinuerligt får samtliga patienter möjligheten att svara på en digital kundundersökning. Både efter 

mottagningsbesök och efter eventuell operation. På så vis får vi en överblick över patientens resa 

genom RKC. Kundundersökningar analyseras digitalt via ett analyssystem som uppdateras nattetid. 

I vårt systematiska förbättringsarbete förmedlas resultatet månadsvis via utskick till samtliga 

medarbetare. Förbättringsområden ringas in och åtgärdas. De patienter som är dagkirurgiska har 

svarat på en skriftlig enkät under 2017. Resultatet har därefter sammanställts och bifogats 

verksamheten. Åtgärder och förbättringsförslag diskuteras på APT och i klinikledning. 

RKC följer även upp kvalitetsmål och patientdata via QlickView och Intelligence både för 

öppenvård och slutenvård månadsvis. 

  

  

5.1 BHK (basala hygien och klädregler) 

  Fråga Andel ja 

 Korrekt desinfektion av händerna före patientkontakt 55 % 

 Korrekt desinfektion av händerna efter patientkontakt 70 % 

 Korrekt användning av handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor 70 % 

 Korrekt användning av engångsförkläde av plast/patient-bunden skyddsrock 100 % 

 Korrekt följsamhet till basala hygienrutiner (korrekt i samtliga fyra steg) 70 % 

 Korrekt arbetsdräkt 97 % 

 Fri från ringar, klockor, armband, bandage och stödskenor 93 % 

 Naglar korta och fria från nagellack och konstgjort material 97 % 

 Kort eller uppsatt hår 97 % 

 Korrekt följsamhet till klädregler (korrekt i samtliga fyra steg) 87 % 

 Korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (korrekt i samtliga åtta steg) 40 % 

Arbetet med att förbättra resultatet är inlett på kliniken. BHK mäts kvartalsvis och diskuteras på 

respektive enhet och även på kliniknivå. Förbättringsåtgärder utvärderas under 2018. 
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6 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts 

Systematiskt förbättrningsarbete 

RKC arbetar med förbättringsstrategier som princip. Vi mäter och följer upp mot verksamhets och 

enhetsmål och arbetar enligt ett process- och flödesperspektiv där vi skapar lärande system.  Vi 

arbetar med våra processer där vi riskbedömer aktiviteter och kopplar åtgärder till dessa. Här 

initieras förbättringsarbeten enligt PDSA/PDCA där vi säkerställer en systematisk uppföljning och 

förbättring av våra arbeten. 

  

 

bild 13 PDSA cykeln 

Genom ett systematiskt förbättringsarbete skapas förutsättningar för en patientsäker och miljövänlig 

vård genom hela vårdförloppet från inskrivning till utskrivning. Vi har byggt upp system för att 

säkra tillgång till fungerande MT utrustning och inventerat behov och byggt upp en process för 

inköp av särskilt verksamhetskänslig apparatur 
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bild 14 MT inköpsprocess 

  

Vi utvecklar fortlöpande vårt journalsystem Take Care genom journalgranskning, beslut och 

uppföljning så att vi kan utveckla strukturerade och standardiserade journalmallar. Detta förenklar 

och förtydligar dokumentationen men underlättar även uppföljning av kvalitetsindikatorer. Dessa 

data visualiseras i Intelligence (Medrave) och TC rapporter som hämtar data från Take Care. I vårt 

operationsplaneringssystem Provisio registreras operationer och patientdata hämtas därifrån via 

QlickView (provisioanalys). Dessa data ligger till grund för kvalitetsrapporter som görs månadsvis. 

Uppföljningar via systemen gör att vi snabbt kan identifiera risker och avvikelser och lättare kan 

hitta patienter med större vårdbehov. Detta sker via Take Care och operationsplanering i Provisio. 

Förbättringar görs kontinuerligt i våra system för att snabbt kunna identifiera eventuella fel och 

brister. 

Avvikelsehanteringen följer processen på bild 15. Avvikelsegruppen arbetar internt med avvikelser 

och har möten 5-7 ggr/år. Avvikelsegruppen arbetar även med händelseanalyser förutsatt att de inte 

själva är involverade. De avvikelser som inte har konsekvenser som direkt skapar problem i 

vårdflödet tas upp på enheternas förbättringstavlor veckovis. 
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bild 15 Avvikelseprocess 

  

  

  

Patientsäkerhets- och kvalitetsförbättringar under året 

Under året har vi byggt upp ett verksamhetsledningssystem och skapat ett strukturerat arbetssätt 

som alla ska känna till och följa. PM har utvecklats inom alla verksamhetsområden. 

Förbättringstavlor används på enheterna även för att identifiera, registrera och visualisera 

förbättringsförslag. Dessa följs upp veckovis. 
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bild 16 förbättringstavla 
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bild 17 NEWS (Modifierad Early Warning Score)  

  

 

bild 18 RKCs åtgärdskala utifrån NEWS 

  

Efter operationen då patienten är utskriven från uppvakningsavdelningen och vårdas på 
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vårdavdelningen och därmed riskerar att försämras är det avgörande att deras tillstånd identifieras i 

ett tidigt skede så att adekvat behandling kan påbörjas. Bedömning enligt NEWS underlättar för att 

tidiga åtgärder kan sättas in och därmed kan risken för ytterligare försämring och död minska. Om 

tecken till försämring upptäcks tidigt ökar möjligheterna att kunna vända sjukdomsförloppet innan 

tillståndet blivit kritiskt. Alla patienter som inte följer normen flyttas till vår övervakningsenhet 

HDU"High Dependency Unit" på vårdavdelningen. 

Flödesarbete  

RKC har satt upp en struktur för den preoperativa rutinen för att optimera den peri- och 

postoperativa processen. 

 Genom att optimera operationsplanerings och journalsystemet Provisio tillsammans med 

medarbetare och utvecklare i syfte att få fram ett smidigt och patientsäkert 

operationsplaneringsverktyg ur vilket vi även kan extrahera relevant data. 

 Genom att ha regelbundna möten med enhetschefer på vårdavdelningen och 

operationsavdelningen samt med koordinatorerna för att hitta strukturfel i patientflödet 

mellan enheterna. 

 Genom att utforma ett strukturerat och definierat patientflöde från operationsanmälan tills 

patienten lämnar uppvakningsavdelningen. 

 Genom att strukturera upp arbetsprocesser på operation och uppvakningsavdelningen så att 

patienten endast befinner sig på ett speciellt ställe den tid som är nödvändig. Detta i syfte att 

minska infektioner och förbättra produktiviteten så att vi kan hjälpa fler patienter. 

 Genom att interagera mellan enhetsgränserna i syfte att öka förståelsen om de andra 

enheternas arbete och lösa konflikter över enhetsgränserna. 

 Genom att ta fram strukturer för att kunna utföra externt driven verksamhet inom RKCs 

lokaler och med RKCs personal. 

Utbildningar inom patientsäkerhets, miljö- och kvalitetsområdet på kliniken 

 Internrevisionsutbildning hos Yggdrasil Miljömanagement AB  (kvalitetskontroller) 

 Utbildning inom miljö och kvalite Yggdrasil Miljömanagement AB  Iso 14001:2015, Iso 

9001:2015 (kvalitetskontroller) 

 Utbildning händelseanalys 3hp Karolinska institutet (kvalitetskontroller) 

 Patientsäkerhetskonferans 2017 (kvalitetskontroller) 

 Excell fortsättning för statistik (kvalitetskontroller) 

 Excell grundutbildning för statistik (ITsamordnare och enhetschef) 

 GDPR (En i ledningsgrupp) 

 NITHA HSF Stöd vid händelseanalys (kvalitetskontroller, 1 sjuksköterska) 

 Informationsdag om SLL miljömål HSF (kvalietskontroller) 

 WEB utbildningar SLL miljöutbildning (samtliga medarbetare) 
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7 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

Alla processer har riskbedömts på ett strukturerat sätt i IT stödet för ledningssystem. Inför nya 

arbetssätt vid genomlysning av gamla arbetssätt samt vid införande av nya metoder eller frekventa 

avvikelser utförs nya riskbedömningar av processerna.  Vid frekventa eller allvarliga avvikelser går 

avvikelsegruppen igenom dessa tillsammans med verksamhetschef för att identifiera 

patientsäkerhetsrisker.  Riskanalys görs då riskbedömningen är betydande eller hög. 

  

 

bild 19 Riskmatris RKC, visar arbetet innan åtgärder införts. 4 gradig skala-  

Vid avvikelseregistrering görs initialt en klassificering och riskbedömning av rapportören. 

Avvikelsen kan komma att omklassificeras och en ny evaluering av risken görs av handläggaren. 

Om risken anses betydande tas avvikelsen till avvikelsegruppen. Om risken är hög och anses kunna 

leda till vårdskada stoppas processen omgående. Handläggare och avvikelsegrupp har mandat Ifrån 

verksamheten att utföra detta. 

Ledningen, tillsammans med kvalitetskontroller uppdaterar sig kontinuerligt genom en årlig 

översyn av samtliga risker, indikatorer och mål i verksamhetsplanen där ändringar i lagar, riktlinjer 

från nationella myndigheter och organisationer, SLL-avtal samt interna uppsatta mål integreras. 

Patientsynpunkter, klagomål samt kundundersökningar, nationella kvalitetsregister och 

punktprevalenser är viktiga komponenter för att identifiera risker i verksamheten. 
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8 Rutiner för händelseanalyser 

Verksamheten genomför händelseanalyser via dokumentmallar på ett strukturerat sätt via handbok 

för riskanalys och händelseanalys från SKL. Under året har vi anslutit oss till IT stödet för 

händelseanalys (NITHA). Två händelseanalyser är gjorda under 2017. I gruppen ingår teamledare 

som sakkunnig, analysledare och analysgrupp.  Händelseanalyser initieras av verksamhetschef som 

är uppdragsgivare utifrån avvikelser, anmälningsärenden och patientsynpunkter. I alla 

händelseanalyser har intervjuer gjorts med berörda. Bakomliggande orsaker till händelsen 

analyseras, förbättringsförslag tas fram av analysgruppen och tidsplan och åtgärder tas fram av 

verksamhetschef och enhetschefer. Återkoppling till medarbetare och direkt berörda sker på 

antingen separat eller på ett APT där händelseanalysen gås igenom. På kliniken är verksamhetschef 

och kvalitetskontroller utbildad i händelseanalys. Utbildning i NITHA ges internt. 

bild 20 händelseanalysprocess 
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9 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Att kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. SBAR 

(Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) år ett verktyg för bättre kommunikation 

som används på RKC. 

SBAR, Intern samverkan, uppföljning av processerna och uppföljning av avvikelser mellan 

enheterna är avgörande för en bra och säker patientresa genom kliniken. Detta syftar även till att 

lyfta och förbättra kliniken. I grupper diskuteras avvikelser som rör hela kliniken och på enheter 

enhetsspecifika. 

Projekt för ett smidigare flödesarbete är initierat för att stärka teamet kring patienten.  

Förutsättningar för att samarbetet mellan de som är involverade i patientflödet måste fungera och är 

fokus för verksamheten. Flödeschefen är ansvarig för flödesarbetet men arbetar nära tillsammans 

med patienter, enhetschefer, MLA, medarbetare och verksamhetschef. En intern samverkan för att 

lyfta och lösa olika problemställningar sker på klinikgemensamma eller enhetsvisa APT, klinikråd 

samt ledningsgruppsmöten. 

Som ett led i förbättringsarbetet har RKC regelbundna läkarmöten för att gå igenom resultat som 

morbiditet och mortalitet (MOM).  På dessa möten genomlyses aktuella fall och eventuella 

förbättringsarbeten tas fram såsom rutinförändringar eller PM. Syftet är att minska risken för 

återupprepade incidenter. 

RKC har mycket erfarna ryggkirurger som behärskar alla ryggkirurgiska ingrepp från nacke till 

ländrygg. Operationsvolymen är ca 200 operativa ingrepp och 1000 mottagningsbesök per år per 

kirurg. 

Extern samverkan sker med remittenter samt hemsjukhus. Vi säkerställer att 

behandlingsmeddelanden och aktuell läkemedelslista samt läkemedelsberättelse finns tillgänglig. 

Vid hemgång skall patienten vara välinformerad om förhållningssätt, ingrepp, rehabilitering, 

återbesök samt läkemedelsbehandling och eventuella recept. Detta ges av samtliga vårdgivare 

inklusive fysioterapeut. Både muntlig och skriftlig information ges. Patienten får även information 

om hen skall vända sig direkt till RKC vid eventuella komplikationer eller besvär och på så sätt 

minska risken för felbehandling eller ökad vård för samhället. Under 2017 har så gott som alla 

patienter utskrivits till hemmet. Detta under förutsättning att de inte haft en medicinsk komplikation 

som krävt akutsjukvård. 

Eventuella garantiärenden gås igenom årsvis där vårdskador eller komplikationer lyfts och 

hanteras i kvalitetssyfte. 

Processkartläggning är gjord av samtliga processer inför ISO-certifiering och kommer uppdateras 

årligen. Processerna och aktiviteter och risker är identifierade. 
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 

Varje medarbetare ansvarar för att följa fastställda riktlinjer och anvisningar samt att rapportera 

avvikelser och risker. Avvikelsesystemet på RKC är implementerat sedan start. Under året har vi 

haft gemensamma avvikelsemöten var 6:e vecka där varje enhet har sammanställt antalet 

avvikelser, tillbud och vårdskador. Alla typer av vårdavvikelser, miljöavvikelser eller 

arbetsmiljöavvikelser dokumenteras i systemet. Avvikelseansvariga samordnare och enhetschefer 

handlägger ärenden och klassificerar dem tillsammans för att få korta beslutsvägar. Enhetscheferna 

är ansvariga för analys, åtgärd, beslut om förbättringsåtgärd samt uppföljning inom sin verksamhet. 

Vid allvarliga händelser involveras avvikelsegrupp, MLA och verksamhetschef . Alla medarbetare 

har tillgång till avvikelsemanual och blankett. Medarbetarna i avvikelseansvariga ges i uppdrag av 

enhetschefer att ta fram förslag till förbättringsåtgärder med stöd av kvalitetskontroller och 

avvikelsegrupp. Framtaget förslag beslutas av enhetschef och verksamhetschef. 

Avvikelser och resultat presenteras i månadsbrev till personalen. Under 2018 kommer detta att 

mynna ut i ett nyhetsbrev (Händelsenytt) på intranätet. 

  

 

bild 21 avvikelseprocess 

Vid eventuellt behov av händelseanalys får kvalitetskontroller som analysledare uppdraget av 

verksamhetschef. Analysgruppen sammanställer, analysledaren skriver rapport, uppdragsgivaren 

beslutar om akuta förbättringar innan rapport och beslutar förändringar på sikt efter rapport. 

Händelseanalysen presenteras på arbetsplatsträffar av analysledaren och uppdragsgivaren. 

Under mars 2018 kommer det nya webbaserade ärendesystemet för rapportering av avvikelser att 
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införas. Vi har valt Centuri som IT stöd för detta. Där klassificeras hanteras och följs ärenden upp. 

Personalen har även möjlighet att anmäla eventuella brister eller avvikelser i verksamheten via en 

"visselblåsarmöjlighet". Detta görs anonymt till en extern jurist. 
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11 Samverkan med patienter och närstående 

Information till patient vid vårdskada 

 

bild 22 mottagning RKC information till patient vid vårdskada 

Ett patientcentrerat arbetssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens resultat. För 

att samverka med närstående och patient är det viktigt med en fungerande kommunikation.Tex 

genom tolk i alla vårdled. Målet är att kunna genomföra ett mottagningsbesök eller operation på 

bästa sätt med: 

 individuellt anpassad information, gärna med stöd av närstående 

 möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ och hjälpmedel, 

 möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, 

 samtycke till vård och behandling samt personuppgiftshantering i kvalitetsregister och 

uppföljning 

 en fast vårdkontakt med PAL system. 

 en individuell plan med ev rehab eller operation som målsättning. 

 möjlighet att välja en annan läkare eller behandlare. 

 information om kostnaden för besök 
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 Möjligheten att lämna sin åsikt i kundportal både före och efter operation samt efter 

mottagningsbesök. 

Förståelse och insikt är förutsättningar för att patienten ska kunna tillämpa den kunskap som 

förmedlas och kunna vara delaktig i och ha inflytande över sin egen hälsa, vård och behandling. 

Alla patienter som skall opereras bjuds in till en frivillig informationsträff på vårdavdelningen. 

Patienten får träffa en fysioterapeut och en sjuksköterska. På så sätt har patienten även fått 

kännedom om vårt geografiska läge, lokaler och träffa en del av sjukvårdspersonalen. Detta 

reducerar oron inför operation. På informationsmötet finns det även möjlighet att gå igenom 

informationsbroschyren, träning innan och efter operation, postoperativsmärta, förväntad vårdtid, 

sjukskrivning och läkningsprocess. 

RKC informerar även om att det finns möjlighet att anmäla vårdskada till LÖF men även att RKC 

efter en vårdskada anmäler den enligt Lex Maria och skickar ärendet till IVO. 

  

  

  

  

  

11.1 Klagomål och synpunkter 

Om klagomål rör vårdskada, väntetider, bemötande, information etc informerar vi patienter eller 

närstående i första hand att vända sig till RKC och därefter patientnämnden. Kommer patienten 

eller närstående från ett annat landsting får dom information att de kan vända sig till RKC eller till 

patientnämnden i sitt hemlandsting. Information till patienter och anhöriga finns vid mottagningens 

reception samt på rkc.se och i vår informationsbroschyr. 

Våra patienters åsikter och förbättringsförslag är viktiga för oss. Vid klagomål eller synpunkter på 

vården kan både patient och närstående framföra sina åsikter eller synpunkter. Vi handlägger 

ärendet skyndsamt och utreder detta inom 4 veckor från det att vi tagit emot anmälan. Under 2017 

har vi inte haft några klagomål från varken patient, närstående, patientnämnd eller IVO. Initialt har 

patienterna svarat på en kundenkät via brev. Resultatet gav verksamheten möjlighet att i ett tidigt 

skede jobba med förbättringsförslag och ta lärdom av patienternas erfarenhet på enhetsnivå. 

Patientens röst stärks på så vis då det återkopplas till medarbetarna. Detta stimulerar även 

medarbetarna som får snabb feedback. 

Vi ser ett stort värde i att involvera patienter och anhöriga och uppmuntrar patienter att i första hand 

vända sig direkt till berörd enhet eller via vår kundportal. Kundportalen finns i anslutning till 

mottagning och vårdavdelning och är anonym. Det finns även möjlighet att lämna en lapp i 

enkätlådan på operation för dagkirurgiska patienter eller på mottagningen. Skriftliga kommentarer 

skrivs ut och används som hjälpmedel för förbättringsarbeten och finns tillgängliga till personalen. 

Meningen är att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet 

och är resurseffektiv. 

Patient eller närstående kan skriva direkt till kvalitetsansvarig på kvalite@rkc.se, via brev till 

verksamhetschef, Ryggkirurgiskt Centrum AB vid Sophiahemmet. Box 5605. 114 86 Stockholm 
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eller söka på hemsidan under klagomål (www.rkc.se ). Vi informerar även patienten inför 

operationen var denna information går att hitta. 

Det finns även möjlighet att vända sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster, Patientnämnden. För övriga 

ärenden kan man ringa direkt till vår växel. 

Vi mäter kundnöjdhet i fasta frågor och via NPS (net promotor score) patienterna kan även skriva 

egna kommentarer i fritext. Resultatet är anonymt och presenteras månadsvis till enheterna via 

automatiska utskick. Frågor i fritext skickas till enhetschefer för att bearbeta på APT. 

  

  

 

bild 23 fråga från Touch point kundportal  

  

  

http://www.rkc.se/


 

Ryggkirurgiskt centrum, Patientsäkerhetsberättelse Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB 37(42) 

 

   

12 Resultat 

Utfallsredovisning, långsiktiga övergripande kvalitetsmål för period 2018-01-01-2018-12-31 

Det totala utfallet i kvalitetsarbetet inom respektive område rapporteras separat i vår 

kvalitetsredovisning. 

Avvikelserapporter Under året har RKC skrivit sammanlagt 172 avvikelserapporter. 

 

Händelseanalys Det totala antalet händelseanalyser 2017 var två stycken varav en rörde en extern 

verksamhet. Garantiärenden enligt POUH var totalt fyra stycken. Inga ärenden är rapporterade från 

patientnämnden eller IVO. 

Riskidentifiering Processerna är riskbedömda i Stratsys och detta arbete pågår under våren 2018 

inför ISO certifiering 9001:2015 och 14001:2015. 

Kvalitetsregister Vi registrerar våra patientdata i svenska ryggregistret. Det finns inget ettårs data 

verksamheten är nystartad. Nu sedan april har vi 95% inrapporterade siffror till registret. Det 

nationella ryggregistret Swespine ger oss årsredovisningar som resultat, vårdtider och eventuella 

komplikationer i jämförelse med övriga ryggkliniker i Sverige. I registret framgår resultat först efter 

1 år. Därefter finns patientsiffror efter 2, 5 och 10 år postoperativt. I registret registreras ODI 

(Oswestry disabilety index) för ländrygg, NDI (neck disability index) för Nacke och hälsorelaterade 

livskvalitemått och EQ5D. Det finns inga ettårsresultat då verksamheten är nystartad. 

Antalet operationer under 2017 (mars-december) var totalt 806 stycken. RKC hade 4235 nybesök 

på mottagningen under denna period. 

  

 

bild 24 statistik antal operationer 2017 samt typ av operation 
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bild 25 Komplikationer och avvikelser 2017  

 

  

bild 26 VRI och komplikationer postoperativt 2017 
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bild 27 NPS värde från Touch point kundportal 

Net promotor score (NPS) är ett etablerat sätt att mäta lojaliteten för ett varumärke, produkter eller 

service. Svaren graderas från 0-10 där 10 är mest positivt. Poäng 1-6 är Dectartors (missnöjda) 

Poäng 7-8 Passives (nöjda men inte så entusiastiska) Poäng 9-10 Promotors (förespråkare, mest 

lojala) 

NPS= % promotors - % detractors. 

Rutiner har tagits fram för att hantera eventuella klagomål. Inga skriftliga klagomål har delgivits oss 
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från patientnämnden eller IVO. 

Verksamhetsmål 2018 

                                                              MÅLVÄRDE                     KÄLLA 

Miljö och kvalitetscertifiering                        Mars                      Internrevsion 

enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015        Juni                        Externt certifieringsorgan 

Rygg och halsryggsoperationer                  1200                        Provisioanalys 

Mottagningsbesök                                                                       TC rapporter 

Väntetid mottagning alla<30dagar               100%                      TC Rapporter 

Väntetid operation alla<90dagar                  100%                       TC rapporter 

  

Övriga mål är: 

 Att WHOs checklista gås igenom vid 100% av operationerna. 

 Att förbättra våra resultat i patientenkäten. med NPS värde på 90%. 

 Att utveckla våra arbetssätt för att optimera våra flöden, pre- till postoperativt, sterilflödet. 

 Att förbättra arbetsmiljön för personalen så att skapa ”Den glada arbetsplatsen” och minska 

sjukfrånvaro. 

 Att upprätthålla kompetensen med fortlöpande kompetensutveckling via kurser, utbildningar 

och internutbildningar. 

 Att vara den ledande ryggkirurgiska kliniken i Stockholmsregionen 

 Att förbättra operationsplaneringssystemet Provisio ytterligare så att det är helt anpassat 

efter vårt verksamhetsbehov. 

 Att förbättra och strukturera patientflödet inom RKC. 

 Att få till en fungerande sårmottagning. 

 Att arbeta proaktivt med risker och åtgärder i riskmatrisen 

 Att minska VRI frekvensen med 50% 

 Följsamhet av BHK med > 70% 
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13 Kontaktuppgifter 

  

Helene Disinger 

Kvalitet och utvecklingsansvarig RKC 

Tel 070-2079041 

Tel 08-12458106 

helene.disinger@rkc.se 

kvalitet@rkc.se 

  

  

  


