
Region Blekinge Revisionsskrivelse 

Revisorerna 

Till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Blekinge granskat om regionstyrelsen 
samt hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar ändamålsenligt med att förebygga och förhindra 
vårdskador. Granskningen har avgränsats till att omfatta specialiserad somatisk sjukhusvård. 
Vårdgivaren har enligt patientsäkerhetslagen en skyldighet och ett ansvar för att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. I Region Blekinge är det regionstyrelsen som är vårdgivare. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden ska utöva ledning över regionens hälso- och sjukvård och i detta ingår bland annat 
att arbeta med patientsäkerhet. 

Det är vår övergripande bedömning att regionen har en struktur med ansvar och roller som ger 
förutsättningar för att nå förbättringar i patientsäkerhetsarbetet. Ansvar och roller för linjeorganisationen 
är kända men det finns inga enhetliga och kommunicerade rollbeskrivningar för stödfunktionerna vilket 
vi bedömer vara en allvarlig brist. Vi noterar också att ingen av de tre chefläkarna är utpekad att ha ett 
särskilt ansvar för patientsäkerhetsarbetet. 

Bedömningen är att styrningen svarar upp emot kraven i patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens 
föreskrifter samt de evidensbaserade metoder som idag styr patientsäkerhetsarbetet. På 
verksamhetsnivå återstår dock arbete med att etablera en systematik för bland annat riskanalyser, 
avvikelserapportering och involvering av patienter och anhöriga. Allt patientsäkerhetsarbete syftar i 
slutändan till att minska, eller helt eliminera, antalet vårdskador. De flesta mätetal avser följsamhet till 
riktlinjer och få mätetal avser uppnådda resultat. Vi bedömer att den analys som görs av nuläget utifrån 
den data som finns gällande antalet vårdskador och dess orsaker inte är tillräcklig. Avsaknaden av en 
handlingsplan gör att det saknas samlade förslag på åtgärder för att uppfylla uppställda mål. Vi föreslår 
att det i enlighet med policyn tas fram en handlingsplan som också följs upp med planer på 
verksamhetsnivå. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att: 

,. se över målen vad gäller vårdskador med fokus på att göra dem mer uppföljningsbara, 

1> sätta utgångsvärden och målvärden för de indikatorer som ska följas upp, 

� säkerställa att det finns tydliga definitioner för vad det är som ska mätas, att dessa är kända i 
organisationen och tillförsäkra att alla verksamheter mäter på samma sätt, 

,,. tydliggöra och kommunicera stödfunktionernas ansvar och roller för arbetet i organisationen, 
samt 

� se till att dokumentera de analyser som ligger till grund för vidtagna åtgärder. 

Vidare rekommenderar vi regionstyrelsen att: 

1>- se till att den övergripande handlingsplanen vad gäller patients�ikerhetsarbetet tas fram. 

Svar önskas senast 2020-03-02. 
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