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LÖF – REGIONERNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG

• Vi försäkrar patienter som undvikbart skadats i offentligt finansierad sjuk- och tandvård

• Vi ägs av landets 21 regioner som ett ömsesidigt försäkringsbolag

• Vi täcker över 90 % av all sjuk- och tandvård i Sverige

• Verksamheten styrs av Patientskadelagen

• Årlig utbetalning: 2021 cirka 600 miljoner kronor

• Vi dömer inte, vi straffar inte – vi ersätter undvikbart skadade patienter ekonomiskt

Pelle Gustafson
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VAD ÄR VÅRDSKADA OCH PATIENTSÄKERHET?

Pelle Gustafson

5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som

1. är bestående och inte ringa, eller

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

6 § Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada.

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
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Skador i vården

LITE TERMER OCH BEGREPP

Pelle Gustafson

Vårdskador SFS 2010:659

Patientskador SFS 1996:799
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VAD ÄR DÅ PATIENTSÄKERHETSARBETE?

Pelle Gustafson

Att systematiskt arbeta för att identifiera både risker och fel,

och lika systematiskt arbeta för att minimera konsekvenserna av dessa, 

så att färre patienter undvikbart skadas
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TÄNKVÄRDA ORD…

Pelle Gustafson

Medicine used to be simple, ineffective and relatively safe.

It is now complex, effective and potentially dangerous.

Sir Cyril Chantler
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SÄKERHET ÖVER TID

Pelle Gustafson
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Utveckling över tid

Efter: P Hudson, Safety Science, 2007
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VAD ÄR PATIENTSÄKERHET?

Pelle Gustafson

Risk

• oönskad händelse som kan inträffa, och som medför att verksamheten inte kan 

göra eller utföra det den ska

• mått på sannolikheten att denna inträffar

Säkerhet

• frånvaro av risk

• förebyggande av risk

• kontroll av kända risker för att nå en acceptabel risknivå

• ett tillstånd där så mycket som möjligt går som avsett
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VAD ÄR PATIENTSÄKERHETSARBETE?
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Varför slösa tid och pengar på säkerhet?

Utveckling över tid

Efter: D Parker, NPSA, 2006

Vi gör något när en skada inträffat

Vi har kontroll på alla kända risker

Vi arbetar aktivt med kända risker, men 

också med risker som kan uppstå

Arbete med risker är en självklar 

och integrerad del av allt vi gör

Patientsäkerhetsarbete

Skadebegränsning

Förnekelse

Pelle Gustafson
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THE SWISS CHEESE MODEL

Pelle Gustafson

Vissa hål beror på
aktiva misstag

Andra hål beror på
latenta förhållanden

(‘resident pathogens’)

Successiva lager av försvar, barriärer, & livvakter

Risk för skada

Inträffad skada

efter James Reason
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EN HJÄRTOPERATION GÅR FEL…

Pelle Gustafsonefter James Reason

Kardiologen 
ger fel diagnos

av vilken koronar-
artär som är trång

Kirurgen har inte
sett detta mönster förut

Andra medlemmar
i laget lika
oerfarna

Teamet är stressat på 
grund av tekniska problem

Risk för skada

Inträffad skada
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SKYDDSNÄT VID HJÄRTKIRURGI

Pelle Gustafsonefter James Reason

Korrekt diagnos
av arteriell anatomi

från kardiolog

Kirurgens utbildning
och erfarenhet

Adekvat stöd från 
andra medlemmar

i laget

Kirurgens kognitiva
och psykomotoriska

färdigheter Risk för skada

Inträffad skada
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ETT AKUTOMHÄNDERTAGANDE GÅR FEL…

Pelle Gustafsonefter James Reason

Icke-fullständig
rapport på grund av 

oklara rutiner

Undersökande
läkare följer inte rutinerna helt 

Andra medlemmar
i laget trötta och stressade

Operationsavdelningen
har inte varit med och övat

Risk för skada

Inträffad skada
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HUR SKULLE DET SE UT OM?...

Pelle Gustafsonefter James Reason

Fullständig
rapport enligt klara 

rutiner

Undersökande
läkare följer rutinerna helt 

Andra medlemmar
i laget kompenserar

Risk för skada

Inträffad skada

Operationsavdelningen
har varit med och övat
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DET KAN GÅ FEL PÅ OLIKA SÄTT

Pelle Gustafson

• Rutin-baserade fel – upptäcks ofta lätt, ofta en konsekvens av

störningar och avbrott

• Regel-baserade fel – svårare att upptäcka, ofta en konsekvens av

bristande kunskap och erfarenhet (fel regel användes)

• Insikts-baserade fel – svåra att upptäcka, ofta en konsekvens av

bristande kunskap om hur ett mål ska nås
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HUR KAN PATIENTSÄKERHETSARBETE SE UT?

Pelle Gustafson

• Risk för smittöverföring via händer – handtvätt och handsprit

• Risk för sidoförväxling – regler för hur sida markeras

• Risk för blödning efter ingrepp – övervakning på Postop

• Risk för fel diagnos och behandling – terapikonferens

• Risk för läkemedelsbiverkan - kontroller
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Pelle Gustafson

SKR VÅRDSKADESTUDIE 2013 – 2020
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Pelle Gustafson

SKR VÅRDSKADESTUDIE 2020
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Pelle Gustafson

SKR VÅRDSKADESTUDIE 2013 - 2020
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SÄKER FÖRLOSSNINGSVÅRD

20

Pelle Gustafson

Grad 3 eller 4 bristning, % av alla vaginala förlossningar
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NATIONELL HANDLINGSPLAN 2020 – 2024

Pelle Gustafson
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OM EFFEKTEN AV ETT BRA SÄKERHETSARBETE…

”Ni får aldrig veta namnen på de patienter ni inte skadar. Ert bidrag är det som skulle ha 

drabbat dem, men som nu inte hände.

Men, även om ni inte vet vilka de är, så vet ni att föräldrar går på bröllop och 

skolavslutningar som de annars skulle ha missat, att barnbarn lär känna mor- och 

farföräldrar som de aldrig annars skulle ha mött. Ni vet att de kommer att resa, arbeta, 

läsa böcker, bli förälskade, vandra i fjällen, sjunga i kör, och ta hand om sina 

trädgårdar…

Utan ert säkerhetsarbete hade det aldrig hänt.”

(efter Don Berwick, IHI)


