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Förord 

 
Detta är den femte upplagan och uppdaterade patientsäkerhetsberät-

telsen för Art Clinic som följer SKL:s mall för innehåll och utförande. 

Patientsäkerhetsberättelsen är till för att du som patient, närstå-

ende, medarbetare och annan vårdgivare eller samarbetspartner ska 

få en bra inblick i hur vi arbetar med ständiga förbättringar för att ge 

den bästa vården till våra patienter. 

Allt sedan Art Clinic grundades 1999 har organisationens verksamhet 

präglats av en strävan efter hög kvalitet och patientsäkerhet och det 

ska genomsyra allt vi gör. Under de senaste åren har arbetet med att 

skapa en stark patientsäkerhetskultur tagit form och denna vill vi ska 

prägla hela organisationen. Alla våra patienter, kunder och samar-

betspartners ska känna full trygghet hos oss när det gäller kvalitet 

och säkerhet. 

I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs övergripande hur Art Clinic ar-

betar med dessa frågor. Vill du fördjupa dig ytterligare i våra arbets-

sätt och resultat, finns mer att läsa i kommande verksamhetsrappor-

ter samt på vår hemsida www.artclinic.se. 

 Vi önskar att du efter att ha läst Art Clinics Patientsäkerhetsberät-

telse 2020 ska ha fått en tydligare bild av hur vi utifrån våra värde-

ord; Trygghet, Kvalitet, Omsorg & Utveckling, kan och ska erbjuda 

varje enskild patient den bästa vården med den högsta kvalitet och 

säkerhet. 

 

 

Niclas Andersson 

Chefläkare Art Clinic 

 

http://www.artclinic.se/
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Sammanfattning 
 

Förra året var det 21 år sedan Art Clinic grundades. Till en början be-

stod verksamheten av enbart plastikkirurgi i liten skala med endast 

tre anställda i små lokaler i centrala Göteborg. Idag, drygt tjugo år 

senare har Art Clinic över 200 anställda.  

Operationsverksamhet bedrivs vid fyra enheter i Sverige; Göteborg 

(Mölndal), Stockholm, Jönköping och Uppsala. På ett antal ytterligare 

orter runt om i Sverige (främst södra) finns mottagningsverksamhet. 

Under 2019 projekterades och byggdes en ny operationsavdelning på 

Sophiahemmet i Stockholm, där operationsverksamhet påbörjades i 

februari 2020. Covid-19 pandemin har dock påverkat verksamheten 

under hela året. 

Verksamheten har under de gångna åren förändrats och utvecklats. 

Kliniken i Jönköping byggdes 2011 med målsättning att i första hand 

erbjuda ryggkirurgi och ortopedi, vilket innebar att verksamheten 

breddades. När den nya kliniken i Mölndal byggdes fyra år senare in-

nefattade verksamheten där de tre specialistområden som fortfa-

rande är grunden i vår verksamhet, plastikkirurgi, ryggkirurgi och or-

topedi. Även viss allmänkirurgi (kärl, urologi, mindre GI-kirurgi) har 

funnits med som en mindre del i verksamheten. 

Art Clinic samarbetar med de flesta av landets ledande försäkringsbo-

lag, har avtal med ett flertal regioner genom såväl regionala avtal 

som riksavtal och erbjuder även operationer och behandlingar för pri-

vat betalande patienter. Vi värnar mycket om samarbetet med reg-

ionsjukvården då vi kan hjälpas åt att ge en förbättrad livskvalitet till 

våra patienter genom utbyte av erfarenheter, kunskap och tjänster. 

Samarbetet har förstärkts under den pågående covid-19 pandemin för 

att avlasta den allmänna sjukvården som varit hårt ansträngd under 

2020. Bland annat har region Stockholm och region Västra Götaland 

utfört bröstcanceroperationer och likaså har region Jönköping utfört 

såväl akut ortopedi som bröstcanceroperationer i Art Clinic’s lokaler.   

Under 2020 utfördes 6671 operationer på Art Clinic, vilket innebär en 

något ökad volym från föregående år. Operationsverksamheten bed-

rivs idag på sammanlagt tolv operationssalar. Behovet av mer ut-

rymme och nya lokaler ökar med en växande verksamhet, under 

2018–2019 utfördes ombyggnationer på klinikerna i Göteborg och i 

Jönköping förutom nybyggnationen i Stockholm (Sophiahemmet). 
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Operationsenheterna i Göteborg och Jönköping och nu även i Stock-

holm håller en mycket hög standard när det gäller renhet på operat-

ionssal tack vare en avancerad ventilationsteknik och väl genom-

tänkta arbetssätt. Även operationsenheten i Uppsala har tillräckligt 

bra renhet på operationssal enligt nationell standard. Kontroll av 

renhet på operationssal (CFU-mätning) utförs regelbundet på samtliga 

enheter genom samarbete med extern oberoende leverantör. Samt-

liga enheter har modern utrustning och apparatur för anestesi, oper-

ation och övervakning. I anslutning till operationsavdelningarna finns 

välanpassade lokaler för pre- och postoperativ vård, mottagnings-

verksamhet samt avdelning för inneliggande vård i samband med op-

eration. 

Samtliga operationssalar, uppvakningsavdelning, avdelning och mot-

tagning bemannas med kompetent och specialistutbildad personal. 

Varje enhet har en ansvarig narkosläkare i tjänst varje dag som oper-

ationer i narkos och sedering utförs. Efter avslutade operationer har 

narkosläkare, tillsammans med ansvarig kirurg, beredskap för even-

tuella åtgärder och ordinationer på de patienter som är inneliggande 

på avdelning. 

Art Clinic har en övergripande chefläkarfunktion med ett väldefinie-

rat ansvar för koncernens arbete kring patientsäkerhet. Sedan grun-

dandet av Art Clinic har hög kvalitet och patientsäkerhet funnits med 

som en högt prioriterad del inom organisationen. Flera åtgärder de 

senaste åren har syftat till att ytterligare höja såväl kvalitet som sä-

kerhet. En god patientsäkerhetskultur eftersträvas som ska genom-

syra hela organisationen. Det innebär en medvetenhet hos alla med-

arbetare att alltid sätta patienten i centrum, att arbeta patientsäkert 

genom att följa de riktlinjer och rutiner som finns och att rapportera 

avvikelser för att förhindra komplikationer och vårdskador.  

I koncernens ledningsgrupp, på klinikmöten och läkarmöten redovisas 

aktuella avvikelser och eventuella risker. Strategier för ökad patient-

säkerhet tillsammans med ett kontinuerligt arbete i ständiga förbätt-

ringar är en förutsättning för att kunna ge en högkvalitativ och säker 

vård till alla patienter som kommer till Art Clinic.  

 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

VISION OCH VÄRDEGRUND 

Art Clinics vision är ”Överträffa patienternas förväntningar och skapa 

en ökad livskvalitet”. Detta innebär i praktiken att alltid sätta varje 

enskild patients bästa i fokus och samtidigt ge en högkvalitativ och 

säker vård. Alla patienter ska kunna förvänta sig att bli professionellt 

bemötta av kompetent personal och känna full trygghet i att vården  
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bedrivs enligt vedertagna nationella- och internationella riktlinjer 

baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Art Clinics värdegrund baseras på fyra värdeord: trygghet, kvalitet, 

omsorg och utveckling. Som patient och som samarbetspartner hos 

oss ska du alltid känna dig trygg och förvissad om att personal, loka-

ler och utrustning håller den högsta standard.  Vår målsättning är att 

alltid ligga i framkant när det gäller service och kvalitet, detta har 

funnits med som en grundfilosofi sedan starten 1999. Vi värderar högt 

en omsorg om den enskilda patienten men också en omsorg om de 

små detaljerna som gör ett besök eller vårdtillfälle hos oss till något 

extra. Genom ständiga förbättringar och utveckling vill vi att Art Cli-

nic ska vara den ledande aktören i landet när det gäller privat specia-

listsjukvård.  

Vi eftersträvar och sätter stor vikt vid ett gott samarbete med den 

offentliga sjukvården och ledande försäkringsbolag, vilket ställer krav 

på egen utveckling av verksamheten och en hög patientsäkerhet. 

PATIENTSÄKERHETSSTRATEGI 

Art Clinics patientsäkerhetsstrategi är formulerad för att på ett tyd-

ligt sätt kunna förklara och förankra målet och arbetet med patient-

säkerhet genom hela företaget. Den övergripande visionen är att ing-

en patient ska drabbas av en undvikbar vårdskada. Den viktigaste 

framgångsfaktorn för att nå detta mål är en stark patientsäkerhets-

kultur. För att uppnå detta krävs kunskap och engagemang på alla 

nivåer inom organisationen.     

Sedan flera år tillbaka finns en chefläkarfunktion med ett formulerat, 

övergripande ansvar för hela verksamhetens medicinska kvalitet och 

patientsäkerhet. Chefläkaren ansvarar för att verksamheten på samt-

liga enheter bedrivs enligt riktlinjer och rutiner som finns framtagna, 

samt att dessa följer nationell- och internationell praxis. Chefläkaren 

ansvarar även för att Art Clinic följer de riktlinjer och anvisningar 

som finns angivna i hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen 

och författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

SKL har i samarbete med landets kommuner och regioner tagit fram 

ett nationellt ramverk för patientsäkerhet som bygger på tre viktiga 

perspektiv; vården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och 

organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Art Clinics 

patientsäkerhetsstrategi följer dessa rekommendationer. 
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet fördelas i hela koncernens orga-

nisation och ledningssystemet anger de roller och ansvar som finns 

inom respektive område. 

 

ÄGARGRUPP 

En majoritet av företagets ägare arbetar aktivt som läkare i organi-

sationen. Ett ägardirektiv sätter ekonomiska mål, men också mål för 

utveckling och expansion. Som läkare i organisationen ingår därför en 

stor del av ägargruppen i det dagliga arbetet och blir en viktig del av 

patientsäkerhetskulturen. 

 

STYRELSEN 

Övergripande mål med verksamheten förankras och beslutas i Art Cli-

nics styrelse. Styrelsen får rapport från chefläkare gällande aktuellt 

patientsäkerhetsläge samt eventuellt identifierade risker inom verk-

samheten. 

 



 

 
 

 

     

 
 

8 

 

 

VD/KONCERNCHEF  

VD har det yttersta ansvaret för verksamheten i nära samarbete med 

ägargrupp, chefläkare, styrelse, ledningsgrupp och platschefer. Under 

2020 gjordes vissa justeringar i Art Clinics ledningsorganisation. 

 

CHEFLÄKARE 

Chefläkaren har det övergripande ansvaret för koncernens medicinska 

kvalitet och patientsäkerhetsarbete. Detta innefattar ansvar för kon-

cernens avvikelsehantering, uppföljning och åtgärder. Vid ärenden 

kopplat till IVO, LÖF och patientnämnden ansvarar chefläkare för 

denna kontakt samt uppföljning. 

Chefläkare samordnar läkargruppen för att säkerställa högsta medi-

cinska kvalitet och standardiserade rutiner enligt gällande nationella- 

och internationella riktlinjer. 

Chefläkare ansvarar för utbildning inom området för patientsäkerhet 

till samtliga medarbetare och ledning genom regelbundna föreläs-

ningar. Detta för att implementera och säkerställa en god patientsä-

kerhetskultur inom organisationen där ständiga förbättringar och av-

vikelserapportering uppmuntras. 

 

LEDNINGSGRUPP 

I koncernens ledningsgrupp ingår VD, chefläkare, platschefer, ekono-

miansvarig, HR-ansvarig samt en läkarrepresentant från varje opere-

rande specialitet. På varje ledningsmöte finns patientsäkerhet med 

som en stående punkt på agendan, där aktuella avvikelser och even-

tuella behov av koncernövergripande åtgärder diskuteras. 

 

PLATSCHEF 

Samtliga Art Clinics enheter har sin egen platschef som ansvarar för 

verksamheten lokalt. När det gäller Sophiahemmet i Stockholm och 

kliniken i Uppsala så kommer ansvaret att fördelas med en platschef 

gemensamt för de båda verksamheterna. Platschefen leder klinikmö-

ten/arbetsplatsträffar ungefär en gång per månad där, i samarbete 

med medicinskt ansvarig läkare och ibland chefläkare, aktuella lokala 

avvikelser diskuteras. Detta för att sprida kunskap och en god pati-

entsäkerhetskultur bland samtliga medarbetare. 
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Platschefen ansvarar i samarbete med medicinskt ansvarig läkare för 

den lokala avvikelsehanteringen, dvs uppföljning och åtgärder av de 

avvikelser som inkommer till respektive enhet. 

 

TEAMLEDARE 

Vid årsskiftet 2018/19 infördes en ny organisationsstruktur med mål-

sättningen att förflytta ledarskapet längre ut i verksamheten, när-

mare medarbetarna. Varje enhet har ett antal teamledare, som är 

närmaste chef för sin grupp. Teamledarna kommer att ha ett stort 

ansvar för att leda det dagliga arbetet och aktivt arbeta med ständiga 

förbättringar och patientsäkerhet. 

 

MEDARBETARE 

Varje enskild medarbetare på Art Clinic har ett eget ansvar för att 
vården som bedrivs är patientsäker. Detta uppnås genom att fokusera 
på ständiga förbättringar, personcentrerad vård samt att rapportera 
avvikelser om något har hänt eller varit på väg att hända. Alla med-
arbetare uppmuntras också att rapportera identifierade risker och 
lämna förslag på förbättringar som kan leda till ytterligare säkerhet 
och kvalitet.   

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

STANDARDISERADE ARBETSSÄTT  

Ett ständigt pågående arbete med att utveckla standardiserade ar-

betssätt och rutiner pågår, detta för att minska risken för att göra 

fel. Målsättningen är att det ska vara lätt att göra rätt, dv s rutiner 

och riktlinjer ska vara tydliga, lätta att förstå samt övergripande och 

gällande för samtliga enheter inom organisationen. Individens egen-

ansvar och förmåga till agerande är viktigt och ska lyftas fram, men 

genom hela organisationen ska de arbetssätt genom vilka vården bed-

rivs, vara väldefinierade och i så stor utsträckning som möjligt stan-

dardiserade. 

 

PATIENTENS VÄG 

Genom att följa patientens väg genom vårdkedjan, från remiss och 

mottagning till utskrivning och återbesök efter en genomförd operat-

ion, kan vi åskådliggöra eventuella problem och områden som behö-

ver förbättras för att öka kvalitet och patientsäkerhet. På klinikmö-

ten och arbetsplatsträffar diskuteras samverkan mellan de olika  
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avdelningarna på varje enhet. Alla avdelningar är beroende av 

varandra och ett nära samarbete är en förutsättning för ett bra flöde 

och säker vård. 

 

KVALITETSREGISTER 

Art Clinics mål är att ligga i framkant när det gäller goda resultat, 

hög kvalitet och patientsäkerhet. Genom deltagande i de nationella 

kvalitetsregistren sker en samverkan genom möjlighet till benchmar-

king med övriga aktörer inom privat och offentlig vård. Våra resultat 

ska vara öppna för alla och genom resultat i de nationella registren 

får vi en återkoppling på hur vi ligger till. Nackdelen med registren är 

att resultaten tidsmässigt släpar efter och det är därför en något sen 

markör. Behovet av förbättring kan och bör belysas snabbare genom 

egen intern kontroll och uppföljning. 

 

SAMARBETE SPECIALISTSJUKHUS 

Då vi arbetar genom ett flertal avtal med regionerna runt om i landet 

samt att många av de läkare som arbetar på våra kliniker har goda 

kontakter med specialistkliniker på de större sjukhusen, finns en na-

turlig koppling och kontakt när behov av diskussion och konsultation 

uppstår. Det kan gälla diskussion om lämplig åtgärd, om hanterande 

av patient med kronisk, komplicerad sjukdom och vid eventuella 

komplikationer. Skulle ett akut problem uppstå och någon patient 

behöva specialistsjukvård i någon form finns etablerade kontaktkana-

ler för snabb handläggning och överflyttning till specialistenhet.Vi vill 

uppmuntra till utbyte av kunskap och erfarenheter mellan den pri-

vata och den offentliga vården. Det kan gälla till exempel planerade 

utbildningsdagar, möjlighet till handledning mm. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

AKTIVT DELTAGANDE 

Hittills har inga andra kanaler för patientmedverkan utöver patient-

enkäter använts inom organisationen. Det finns planer på att koppla 

patientenkäter samt anmälan om klagomål eller missnöje direkt till 

en möjlighet att anmäla intresse för att delta i ett patientforum. Hur 

detta ska genomföras i praktiken och följas upp är ännu på plane-

ringsstadiet, men den huvudsakliga målsättningen är att engagera 

patienter och närstående i förbättringsarbetet för en högre kvalitet 

och säkerhet. 
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Vi uppmuntrar genom patientenkäten att ge all slags feedback på 

verksamheten och gärna komma med förslag på hur vi kan förbättra 

vården. 

I samband med avvikelse, som lett till någon form av skada, missnöje 

hos eller annat sker en noggrann uppföljning med varje patient, där 

det sätts ett stort värde vid återkoppling till verksamheten. 

Tidigare har förslag kommit om möjlighet att ta med patient eller 

närstående vid risk- och händelseanalyser samt att vid vissa tillfällen 

bjuda in till klinikmöten och ledningsgrupp för mer övergripande dis-

kussioner. Ännu har vi inte hittat någon bra form för att genomföra 

detta, ett patientforum likt det som beskrivs ovan skulle kunna vara 

en möjlighet. 

 

INFORMATION TILL PATIENT SOM DRABBATS AV VÅRDSKADA 

I den patientsäkerhetsskola som beskrivs under annan rubrik och som 

syftar till att utbilda medarbetare och chefer inom området patient-

säkerhet, lyfts vikten av bemötande och information till patienter 

och närstående om en vårdskada skulle uppstå. Landstingens Ömsesi-

diga Försäkringsbolag, LÖF, har i samarbete med chefläkarnätverket i 

Sverige tagit fram råd till vårdgivare som stöd vid information och 

bemötande då en patient skadas i vården. Art Clinics rutiner bygger 

på dessa råd: 

 

- Förklara vad som hänt 

- Lyssna på patientens upplevelse av det inträffade 

- Säg förlåt, beklaga det som inträffat och visa medkänsla med 

patienten 

- Förklara hur vi kommer att arbeta med att förhindra att lik-

nande händer igen och inte drabbar flerpatienter 

- Hjälp till att minska den medicinska skadan och visa med-

känsla, så kan risken för psykiska trauman minska 

- Informera om hur patienten kan lämna klagomål eller syn-

punkter på vården; till platschef, chefläkare, Patientnämnden 

eller Socialstyrelsen 

- Informera, vid behov, om patientens rätt till patientskadeer-

sättning, gäller allvarligare personskador 

- Dokumentera samtalen med patienten i journalen 

- Analysera vad vi kan lära av händelsen 

- Ge stöd till den personal som varit med vid skadetillfället 

- Utvärdera åtgärdernas effekt och redovisa vad som gjorts, ef-

ter en tid, både till patient och personal 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

 

SYSTEM FÖR AVVIKELSER 

Alla inrapporterade avvikelser sparas i en databas som är kopplad till 

nuvarande journalsystem Metodika. I nuvarande system graderas av-

vikelser i tre allvarlighetsnivåer; låg, mellan och allvarlig. 

Patientrelaterade avvikelser rapporteras genom att en avvikelse regi-

streras i journalsystemet. All behörig personal kan registrera en avvi-

kelse kopplat till ett vårdtillfälle. Som en extra säkerhetsåtgärd 

kommer en fråga upp vid signering och sparande av journalanteckning 

som måste besvaras; ”Uppstod det någon avvikelse vid detta vårdtill-

fälle ” JA/NEJ. Om JA så kommer en rapport för att registrera och 

beskriva en avvikelse fram automatiskt. Efter registrering av avvi-

kelse skickas ett meddelande till platschef och chefläkare. Chefläka-

ren ansvarar för den övergripande kontrollen av samtliga avvikelser 

och att tillse att nödvändiga åtgärder vidtagits. Om avvikelse skulle 

innebära en vårdskada eller risk för sådan prioriteras ärendet och 

platschef på den aktuella enheten ansvarar för händelseanalys och 

åtgärdsplan. Om allvarlig vårdskada inträffat anmäls ärende av che-

fläkare till IVO enligt Lex Maria. 

Det andra sättet på vilket en avvikelse kan rapporteras är när händel-

sen inte är kopplat till en patient eller vårdtillfälle. Detta kan till ex-

empel vara ett tillbud eller en identifierad risk som kunde ha lett till 

en negativ händelse. Dessa avvikelser skrivs i nuläget på separata 

blanketter som lämnas direkt till platschef på respektive enhet som i 

sin tur ansvarar för att meddela chefläkare och verksamheten i öv-

rigt. 

Avvikelser som bedöms som särskilt viktiga att lyfta fram tas upp på 

klinikmöten och arbetsplatsträffar. Chefläkare ansvarar för återrap-

portering till ledningsgrupp och styrelse för att belysa eventuella ris-

ker i verksamheten som föranleder förändringsbeslut samt ge medve-

tenhet om den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten inom or-

ganisationen. 
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

 

Ett arbete pågår med att utveckla hemsida och övriga digitala kanaler 

för att som patient lättare kunna kommunicera med Art Clinic som 

vårdgivare. Målsättningen är naturligtvis så nöjda patienter som möj-

ligt, men om det av någon anledning finns ett klagomål på vården, 

bemötande eller något annat samt om synpunkter kan lämnas som 

förbättrar kvaliteten på det vi gör, så är det viktigt att detta på ett 

enkelt sätt kan framföras av våra patienter. 

I väntan på förbättrade digitala hjälpmedel så används ett informat-

ionsblad ”Dina rättigheter inom sjukvården” och även ett formulär 

”Åberopande av komplikation/missnöje”. Dessa uppmanas patienten 

att fylla i om något har blivit fel eller gett en dålig upplevelse. In-

formationen om dessa blanketter ges till alla patienter som på något 

sätt framför klagomål och synpunkter, informationen finns även på 

vår hemsida. 

Det finns en fastställd policy och rutin inom organisationen för hur 

klagomål och synpunkter från patienter ska behandlas. Vid muntliga 

klagomål och synpunkter noteras detta genom en anteckning i pati-

entjournalen, en avvikelse registreras och ovan nämnda information 

ges till patienten. Den ansvarige läkaren eller annan personal som 

ärendet gäller informeras alltid. Alla ärenden kommer till platschef 

som ansvarar för handläggning, åtgärd och återkoppling. Patienten 

kontaktas därefter skriftligt och oftast även muntligt.  

Vid ärenden som inkommer via IVO, LÖF och Patientnämnden sköts 

detta enligt de anvisningar och riktlinjer som kommer från respektive 

myndighet. Chefläkaren ansvarar för övergripande hantering av dessa 

ärenden och tillser att platschef initierar den analys och åtgärd som 

kan behövas. Efter beslut sker återkoppling till klinikledning och där-

efter vidare ut i organisationen genom information på klinikmöten 

och arbetsplatsträffar. 

Om patient meddelat klagomål erbjuds hjälp i form av direktkontakt 

med behandlande läkare samt vid behov ett extra mottagningsbesök, 

recept på medicin eller remiss till annan vårdinstans. Vi uppmuntrar 

patienter att kontakta Patientnämnden och LÖF om detta är indicerat 

och bistår med den hjälp som kan behövas för denna kontakt. 

I enlighet med de riktlinjer som finns gällande enskilda klagomål, som 

tidigare hanterades via IVO, finns en tydlig rutin där respektive plats-

chef i samarbete med ansvarig läkare och chefläkare går igenom kla-

gomålet, gör en händelseanalys om behov av detta föreligger och se-

dan återkopplar till patienten. Om en allvarlig vårdskada upptäcks 

eller misstänks görs anmälan till IVO enligt Lex Maria. 
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Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Egenkontroll Omfattning och tillvägagångssätt 

Nationella kvalitetsregister 100% inrapportering till samtliga kvalitetsregister 

Uppföljning mjukdelsoper-
ationer - KOOS 

Funktionsnivå och smärta hos alla patienter som genom-
gått mjukdelsoperation i knä (t ex. artroskopisk åtgärd av 
menisk, korsband mm) 

VRI vårdrelaterade infekt-
ioner 

Registrering av alla infektioner som upptäcks på mottag-
ning – fortlöpande 
 
 
Registrering av infektion som avvikelse i journalsystem - 
fortlöpande 
 
Nationella register – fortlöpande registrering och rapport 
årligen  

Telefonuppföljning Samtliga inneliggande opererade patienter dagen efter 
hemgång 

Patientsäkerhetsdialoger  Ska ske minst två gånger per halvår tillsammans med an-
svarig platschef och teamledare 

Avvikelser Registreras fortlöpande och redovisas på klinikmöten 
samt i ledningsgrupp 

Basala hygienregler Punkt prevalensmätningar och daglig kontroll genom hy-
giensansvariga på varje enhet 

Skyddsronder Utförs minst en gång årligen på varje enhet tillsammans 
med skyddsombud, teamledare och platschef 

Apotekskontroller Årligen anmälda och oanmälda kontroller av läkemedels-
hantering 

Strålskydd Årliga kontroller och uppföljning enligt riktlinjer från SSM 

Komplikationsregistrering Alla komplikationer som identifieras postoperativt regi-
streras via avvikelse systemet. 

Patientenkät, NKI Alla patienter som opereras får möjlighet att fylla i pati-
entenkät och ge synpunkter och förslag till verksamheten 

Klagomål och synpunkter Alla patienter som uttrycker någon form av missnöje eller 
klagomål får fylla i särskild blankett för uppföljning. Pla-
neras för ett digitalt stöd där patienter även kan bjudas 
in till patientforum för att diskutera förbättringar inom 
vården. 
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PATIENTENKÄT 

Återkoppling genom patientenkät är den viktigaste vägen för att 

kunna utvärdera och följa upp patientens upplevelse av vården på Art 

Clinic. Den totala kundnöjdheten är en parameter, men genom enkä-

ten ges även möjlighet att följa upp de enskilda delarna i vårdkedjan, 

bemötande och kvalitet. Alla patienter som opererats uppmanas att 

fylla i patientenkäten. Målsättningen är att samtliga besök, dvs även 

mottagningsbesök och behandlingar, ska utvärderas genom patien-

tenkäten. Under kommande år omarbetas utformningen av patien-

tenkäten för att ge ännu bättre redskap för förbättringsåtgärder inom 

verksamheten. 

Insamling av data, presentation och analys genomförs i samarbete 

med en extern samarbetspartner. Patienterna fyller i ett frågeformu-

lär på läsplatta i samband med operation i dagkirurgi eller utskrivning 

från avdelning. Formuläret som används bygger på KUPP (Kvalitet ur 

patientens perspektiv), vilket är ett system som är framtaget för att 

få trovärdiga och för verksamheten anpassade och användbara svar 

och data. Det finns ett antal olika språk att välja bland och beroende 

på vad patienten svarar anpassas enkäten med följdfrågor för sam-

manhanget.  

Bristen med många enkäter är ofta ett dåligt statistiskt underlag pg a 

låg svarsfrekvens. För att öka svarsfrekvensen följs den kontinuerligt 

per enhet som ett nyckeltal. Om en tendens till sjunkande andel svar 

upptäcks ges direkt återkoppling till respektive platschef och teamle-

dare för att på nytt implementera vikten av patientåterkoppling ut i 

verksamheten.  

 

TELEFONUPPFÖLJNING 

Dagen efter hemgång på de patienter som vårdats inneliggande sker 

telefonuppföljning genom att en sjuksköterska ringer upp patienten 

och ställer frågor om välbefinnande, smärtlindring samt komplette-

rande information om behov av detta finns. Dessa samtal journalförs 

enligt en standardiserad mall. Vid behov kontaktas ansvarig kirurg 

och ett extra mottagningsbesök kan bokas in med kort varsel. 

 

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING 

Ansvar för säker hantering av medicinteknisk utrustning ligger hos 

varje enskild medarbetare. Utbildning behövs och genomförs fortlö-

pande på klinikernas utbildningsdagar. På varje enhet finns ansvariga 

för medicinteknisk utrustning och lokalt finns avtal med medicintek-

niska avdelningar på närliggande sjukhus samt med leverantörer för 

årlig kontroll och validering. 
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 Alla reparationer, underhåll och service av utrustning utförs av kvali-

ficerad och certifierad medicinteknisk personal.  

Varje medicinteknisk utrustning är uppmärkt med ett unikt nummer 

för att kunna identifieras i samband med eventuell avvikelse. All ut-

rustning finns också registrerad i MedServ kvalitetssystem där uppgif-

ter finns om; typ av utrustning, fabrikat, leverantör, inköpsår, tillbe-

hör, tilläggsutrustning, ändringar, reparationer och vem som har ut-

fört service samt när detta har ägt rum. 

STERILTEKNISK PROCESS 

Art Clinics operationsavdelningar har en egen komplett process för 

rengöring och sterilisering av de instrument och produkter som an-

vänds i all operationsverksamhet.  

Genom kvalitetssystemet CSSdoc övervakas och dokumenteras hela 
flödet och varje enskilt instrument. 

Utvald personal har genomgått utbildning i steriltekniska processer 

och vattenkvalitet. Varje enhet har specialutbildad personal eller 

steriltekniker som ansvarar för den steriltekniska verksamheten. 

 

STRÅLSKYDD 

Strålskyddsmyndighetens (SSM) föreskrifter ger tydliga direktiv gäl-

lande verksamhet där röntgenutrustning används. I de lokaler inom 

Art Clinic där strålning används är väggar och dörrar anpassade enligt 

de regler som gäller för strålsäkerhet. 

Samtliga medarbetare ska genomgå strålskyddsutbildning och detta 

redovisas i rapport till SSM årligen. Övergripande för Art Clinic finns 

en sjukhusfysiker och medicinskt ansvarig radiolog anslutna, vilka till-

sammans med den interna strålskyddskommittén ansvarar för att 

verksamheten följer de direktiv och riktlinjer som finns. Varje enhet 

har ett strålskyddsombud som ansvarar för utbildning, kontroll av ut-

rustning samt dokumentation av genomlysningstider mm.  

 

LÄKEMEDEL 

På samtliga enheter sker regelbundna, antingen föranmälda eller 

oanmälda, besök för kontroll och kvalitetsgranskning av läkemedels-

hantering genom tjänst hos Apoteket. Under dessa besök kontrolleras 

och dokumenteras att regler kring läkemedelshantering följs och att 

våra rutiner kring läkemedel är korrekta.  
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Varje enhet har en läkemedelsansvarig specialistutbildad sjukskö-

terska som förutom kontroll på läkemedelslager och beställningar 

även kontrollerar säkerhet och kvalitet i processen kring läkemedels-

hantering. 

 

Åtgärder för att öka patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Sedan grundandet av Art Clinic har verksamheten vuxit enormt. Från 

att ha varit en liten enhet med endast plastikkirurgi är vi nu en stor 

verksamhet bestående av fyra enheter med varierande typ av operat-

ioner. Ortopedisk kirurgi infördes 2011 och omfattar nu en betydande 

del av den totala verksamheten. Avtal och samarbete med regioner 

och försäkringsbolag har givit ett större urval av diagnoser och nya 

patientgrupper. 

Verksamhetens omfattning, nya metoder, operationstekniker och pa-

tientgrupper har medfört ett ökat fokus på patientsäkerheten. Sedan 

start har säkerheten och kvaliteten varit högt prioriterad och bred 

kompetens hos den personal som arbetat har varit en förutsättning. I 

takt med att verksamheten har expanderat har också ett stort antal 

nya medarbetare anställts, vilket också ökat behovet av ett struktu-

rerat arbete för en god patientsäkerhetskultur. 

DEFINITION AV MEDICINSK KVALITET 

För Art Clinics verksamhet innebär medicinsk kvalitet att: 

- Behandlingsmetoder, operationstekniker, rutiner och ordinat-

ioner följer nationella och internationella riktlinjer 

- Indikationer för kirurgi följer evidens och etiska principer 

- Alla personalgrupper har rätt kompetens för de uppgifter de 

utför 

- Teknik, lokaler och utrustning håller högsta standard 

- Verksamheten rapporterar och följer upp avvikelser 

- Komplikationer registreras och följs upp 

- Alla resultat redovisas öppet 

- Inrapportering till nationella kvalitetsregister uppfylls till 100% 

 

KONTROLL PÅ VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är den i särklass vanligaste typen av 

vårdskada, så väl nationellt som globalt. I Sverige utgör VRI ca en 

tredjedel av alla vårdskador.  
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VRI har negativ inverkan på folkhälsan och påverkar mortalitet, mor-

biditet och livskvalitet. Förutom ett stort lidande och konsekvens för 

patienten utgör förekomsten av VRI och vårdskador en stor kostnad. 

En stor del av VRI är möjliga att undvika genom effektiva förebyg-

gande åtgärder. 

Art Clinics mål gällande postoperativa infektioner är: 

- Ytliga infektioner <5% 

- Djupa infektioner <1% 

 

Detta uppnår vi genom att: 

- Följa riktlinjer för basala hygienrutiner 

- Vara rätt klädd på operationssal samt minimera antalet dörr-

öppningar och personer på sal 

- Kontrollera och säkerställa optimal ventilation på alla operat-

ionssalar 

- Instruera alla patienter i preoperativ tvätt/dusch 

- Lägga om sår enligt steril rutin 

- Ge antibiotikaprofylax i rätt tid i samband med operation en-

ligt riktlinjer och praxis 

- Informera patienter om komplikationer och tecken på infekt-

ion samt vart de ska vända sig om problem uppstår 

- Följa upp alla patienter genom telefon, mottagning och pati-

entenkät 

 

Vi följer även upp och registrerar eventuell förekomst av urinvägsin-

fektioner. Rutiner för blåsövervakning och indikationer för användan-

det av urinvägskateter revideras fortlöpande. Då urinvägskateter är 

en viktig riskfaktor för att utveckla urinvägsinfektion i samband med 

ett vårdtillfälle är målsättningen alltid att minimera användandet i så 

stor utsträckning som möjligt. 



 

 
 

 

     

 
 

19 

 

 

RÖKSTOPP I SAMBAND MED OPERATION 

I enlighet med nationella riktlinjer uppmanas alla patienter med aktiv 

rökning till rökstopp minst fyra veckor innan och efter operation. Det 

finns tydlig evidens för att detta minskar risken för komplikationer i 

samband med kirurgi och främjar en bra sårläkning mm. Varje samtal 

om rökstopp inför operation dokumenteras i patientjournalen. 

Det finns planer på att under kommande år revidera hälsodeklarat-

ionen inför operation och följa den nationella standard som framta-

gits av SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård). I denna 

ingår frågor som tidigare om rökning, men också en mer djupgående 

analys av alkoholintag, detta för att belysa eventuell risk för såväl 

patient som för behandlare i sjukvården. 

Inom läkargruppen och på ledningsnivå har diskussion förts angående 

ytterligare skärpta regler kring rökning och även alkohol i samband 

med kirurgi. Nationellt förs diskussioner om evidensläget, vilket 

kommer analyseras och om skäl finns även att implementeras i verk-

samheten. 

 

KVALITETSREGISTER 

Syftet med att rapportera till samtliga nationella kvalitetsregister är 

att få ett bra underlag för uppföljning och jämförelse när det gäller 

operationsresultat, patientnöjdhet, komplikationer, ledtider mm. 

Målsättningen är 100% registreringsfrekvens till de register som vi för 

närvarande rapporterar till: 

- Svenska Ryggregistret (Swespine) 

- Svenska knäprotesregistret 

- SHPR svenska höftprotesregistret 

- BRIMP Bröstimplantatregistret 

- XBase svenska korsbandsregistret 

- Svenskt Bråckregister 

- RiksFot 

- SSAS svenska axelregistret 

 

Resultat och rapporter från dessa register redovisas och diskuteras i 

ledningsgrupp och på läkarmöten. Varje specialitet har en ansvarig 

läkare som i samarbete med chefläkare återkopplar resultat till verk-

samheten samt ansvarar för åtgärder som syftar till ytterligare för-

bättring av resultat. Det är svårt att använda resultat från kvalitets-

registren för att direkt styra verksamheten eftersom de sammanfat-

tande rapporterna innebär en fördröjning tidsmässigt. 
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 Däremot är resultaten och jämförelsen med andra aktörer en viktig 

markör för att kunna se trender och hitta områden som behöver för-

bättras på sikt. Art Clinic eftersträvar ytterligare möjligheter till 

benchmarking när det gäller vår kvalitet och resultat och jämför oss 

därför med andra aktörer då möjlighet till detta ges. 

 

ISO CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEM 

Redan 2016 blev Art Clinics ledningssystem för kvalitet certifierat en-

ligt ISO 9001:2015. Detta ställer krav på struktur och kontroll på pro-

cesser, rutiner och resultat för att säkerställa Art Clinics kvalitetspo-

licy. I arbetet för att upprätthålla certifikatet ingår förutom att tyd-

liggöra och ständigt förbättra processer och rutiner även interna- och 

externa revisioner med syfte att belysa områden som behöver för-

bättras ytterligare för en ökad patientsäkerhet. 

Personal har utbildats i risk- och händelseanalys samt intern revision. 

Certifieringen enligt ISO 9001:2015 ger en kvalitetsmedvetenhet som 

genomsyrar hela organisationen. Vi ska ständigt sträva efter förbätt-

ring av rutiner och processer. Genom att införa förbättringstavlor och 

ett aktivt deltagande i förbättringsarbetet vill vi också stärka pati-

entsäkerhetskulturen inom organisationen. 

Art Clinics kvalitetsledningssystem har nyligen re-certifierats, vilket 

kommer att innebära och medföra att ledningssystem och processer 

fortsatt revideras och uppdateras.  

 

CHECKLISTA OPERATION 

WHO:s checklista för säker kirurgi används på samtliga enheter. Vi 

har modifierat den efter verksamheten och lagt till några delar som 

framför allt handlar om att säkerställa att rätt material finns att 

tillgå innan operation påbörjas. Detta innebär kontroll och ökad pati-

entsäkerhet i samband med alla operationer som genomförs på Art 

Clinic. 

Vid såväl inledning som vid avslutning av varje operation sker genom-

gång av checklista för att säkerställa identitet, rätt ingrepp, sidomar-

kering, rätt material, rätt kompetens, förväntade problem, optimala 

förutsättningar gällande ventilation mm. Under 2018 försågs alla op-

erationssalar med reviderade, inplastade checklistor, placerade vid 

narkosapparaterna då det enligt våra rutiner är narkospersonalen som 

leder in- och utcheckning vid operationer. 
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CHEFLÄKARFUNKTIONEN 

Sedan några år tillbaka finns inom organisationen en uttalad cheflä-

karfunktion, vilken har ersatt tidigare medicinskt ansvarig läkare. 

Chefläkarens roll har tydliggjorts med ett mer definierat ansvar för 

det övergripande arbetet gällande patientsäkerhet och medicinsk 

kvalitet inom organisationen. Chefläkaren fungerar som stöd åt VD, 

platschefer och ledningsgrupp samt rapporterar till företagets sty-

relse och ägare. 

Ansvaret för att utbilda samtliga medarbetare inom området för pati-

entsäkerhet har inneburit införande av ”patientsäkerhetsskolan”, där 

målet är att etablera en stark patientsäkerhetskultur, som genomsy-

rar hela organisationen. Aktuella och även historiskt välkända fallbe-

skrivningar inom ämnet patientsäkerhet gås igenom och diskuteras 

liksom viktiga begrepp och strategier för att bedriva en säker vård. 

Patientsäkerhetsskolan äger rum med jämna mellanrum på samtliga 

enheters utbildningsdagar och klinikmöten. 

Förutom ansvaret för patientsäkerheten så innefattar chefläkarens 

uppgifter även att säkerställa den medicinska kvaliteten, vilket bl. a 

betyder att den verksamhet vi bedriver ska vara väl förankrad i ve-

tenskap och beprövad erfarenhet. Årligen sammankallar chefläkaren 

alla läkare inom organisationen till ett gemensamt möte för att disku-

tera befintliga rutiner, nya rön och de utmaningar som finns. Dessa 

möten innefattar oftast ett tema till exempel infektioner, riskbe-

dömning i samband med operation, koagulation mm och gärna med 

deltagande av inbjuden expertis inom området. Art Clinic ska ligga i 

framkant i de medicinska områden som vi agerar inom och detta be-

vakas genom utbildningar och deltagande på nationella- och internat-

ionella konferenser.  

 

KOMPETENSBASERAD REKRYTERING 

Då organisationen och verksamheten växer kontinuerligt har ett ex-

tensivt arbete med att rekrytera kompetent personal utförts. Bristen 

på specialistutbildad personal är ett landsövergripande faktum och 

innebär ofta lösningar med timvikarier för att kunna fylla tomma 

schemarader pg a ledigheter och sjukdom. Art Clinic har under 2020 

haft möjligheten att anställa fler fast anställda medarbetare på vik-

tiga positioner och kompetensen på all personal är mycket hög. Samt-

liga positioner har befattningsbeskrivningar där kompetenskrav och 

ansvar noggrant beskrivs. Organisationens HR funktion har förtydli-

gats och innebär ett viktigt stöd till chefer och medarbetare.  
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HYGIENGRUPP 

Att inom sjukvården följa basala hygienregler är av högsta vikt för att 

undvika vårdrelaterade infektioner. Inom operationsverksamhet ställs 

ytterligare krav på verksamheten som omfattar hela den sterila pro-

cessen, hantering av instrument, klädsel och speciella hygienkrav 

kopplat till arbetet på en operationssal. För att säkerställa att Art 

Clinic följer de nationella riktlinjer som finns när det gäller basala 

hygienregler och hygien kopplat till arbete på operationssal bildades 

redan under 2018 en hygiengrupp bestående av operationssköterskor 

och steriltekniker med representation från varje enhet. Denna grupp 

har som ansvar tillsammans med chefer att säkerställa utbildning till 

all personal, samt medverka vid planerade kontroller och uppföljning 

av att gällande riktlinjer följs. Under 2021 planeras PPM (punktpreva-

lens mätningar) gällande basala hygienrutiner på samtliga enheter. 

 

GRÖNA KORSET 

I december 2019 påbörjades arbetet med Gröna Korset på kliniken i 

Jönköping. Daglig genomgång och utvärdering enligt konceptet star-

tades på fyra enheter samtidigt, operation, uppvakningsavdelning, 

vårdavdelning samt reception/mottagning. Två uppföljningar har ge-

nomförts efter start med mycket positiva resultat. Antalet avvikelser 

har ökat på samtliga enheter och flera åtgärder har införts för att 

minska risken för vårdskador som följd av den nya rutinen med gröna 

korset. Uppföljning och återkoppling sker per enhet och tillsammans 

på arbetsplatsträffar. 

Det finns planer på att införa arbetet med gröna korset på samtliga 

kliniker inom Art Clinic 

 

COVID -19 

Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pågående pandemin covid-

19. Art Clinic har följt de rekommendationer och restriktioner som 

Folkhälsomyndigheten påbjudit. För att förhindra smittspridning till 

patienter har personalen använt munskydd eller visir vid patientnära 

arbete, tvättat eller spritat händerna mellan varje patientkontakt 

samt hållit avstånd på mottagning, avdelning och i personalutrym-

men. Vid luftvägssymtom eller andra symtom som kan förknippas med 

covid-19 har personalen isolerat sig och testats för covid-19. Vid de 

enstaka fall testet utfallit positivt har man satt sig själv i karantän i 

minst 1 vecka innan återgång i arbete. 
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Patienterna har 7 dagar innan besök på mottagningen eller till oper-

ation erhållit ett sms med innehåll att kontakta Art Clinic vid sjuk-

domssymtom, om man haft kontakt med någon som är covid-19 posi-

tiv eller utlandsvistelse de senaste 14 dagarna. 

Art Clinic har också haft tillgång till antigentester som har använts 

som ett komplement till PCR tester i enstaka fall på patienter och 

personal.  

 

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Riskanalys är en del av det systematiska förbättringsarbetet och ge-

nom att värdera risker inom organisationen, identifiera de bakomlig-

gande orsakerna och föreslå åtgärder som kan minska dem minimerar 

vi de negativa konsekvenser som annars kan bli en följd. 

På koncernnivå görs inför varje verksamhetsår en övergripande riska-

nalys för att belysa risker och ta fram handlingsplaner för verksam-

heten på respektive enhet och genom hela organisationen. De områ-

den som värderas är Patient/kund, Kompetens, Ekonomi, Arbetsmiljö 

och Utrustning.  

Inför ett införande av nya arbetssätt och förändringar i organisation-

en görs riskanalyser för att säkerställa ett säkert införande.  

Genom avvikelsehanteringssystemet fångas negativa händelser eller 

nära händelser upp, vilka kan kräva förändringar av rutiner eller 

andra åtgärder för att risken inte ska upprepas. Ett antal händelse-

analyser är utförda under 2020 efter rapporterade avvikelser. Arbetet 

med händelseanalyser följer metod framtaget av SKL Händelse & Ris-

kanalys: Handbok för patientsäkerhetsarbete. Händelseanalyserna 

leder fram till en handlingsplan och eventuell åtgärd, vilken sedan 

kommuniceras ut på klinikmöten och arbetsplatsträffar. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Visionen med Art Clinics patientsäkerhetsstrategi är att helt undvika 

vårdskador. I en komplex verksamhet, vilken sjukvård är, är denna 

vision högt ställd. Vårdskador kan ha olika grad av allvarlighet och 

innebörd för den enskilde patienten. 

Under 2017 anmäldes och utreddes tre ärenden enligt Lex Maria, vilka 

samtliga innebar olika konsekvenser och lärdomar för verksamheten. 

Under 2018 inträffade inga allvarliga vårdskador kopplat till verksam-

heten på Art Clinics enheter och således gjordes under detta år ingen  
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anmälan enligt Lex Maria.  

Ett ärende under 2019 ledde efter intern utredning till en anmälan 

enligt Lex Maria då det bedömdes som en händelse/komplikation på 

gränsen till allvarlig vårdskada. Detta har sannolikt lett till förbätt-

rade rutiner, som ytterligare minskat risken för vårdskador. Under 

2020 har inga vårdskador varit av så allvarlig art att de föranlett en 

Lex Maria anmälan. 

Den vanligaste vårdskada som vi registrerar är infektioner av olika 

grad och omfattning. I annat kapitel beskrivs hur vi följer och regi-

strerar alla postoperativa infektioner för att ha kontroll på eventuell 

negativ trend enligt de riktvärden vi har uppsatta. Förekomst av in-

fektioner har under 2020 lett till fördjupad kontroll på basala hygien-

rutiner, bildande av hygiengrupp, läkarmöte med fokus på postopera-

tiva infektioner och antibiotikaprofylax. Under första halvåret 2020 

såg vi en trend till ökat antal djupa rygginfektioner i Jönköping. 

Detta föranledde kontakt med smittskydd på Ryhov och även parti-

kelmätning, CFU-mätning, på operationssalarna. Ingen tydlig orsak till 

denna trend framkom och vi har heller inte sett någon ökning av an-

delen djupa infektioner den andra halvan av 2020. 

Genom avvikelseregistreringen har vi kunnat koppla frekvensen av 

vissa infektioner till olika typer av ingrepp, patientgrupper mm, vil-

ket vi kommer analysera djupare och om behov finns justera våra ru-

tiner. Sannolikt förekommer en, likt på många håll inom sjukvården, 

överförskrivning av antibiotika vid liten misstanke på infektion posto-

perativt. Eftersom vi vill bidra till minskad resistensutveckling hos 

bakterier i samhället enligt STRAMA, kommer vi även att analysera 

detta och ge tydligare riktlinjer till förskrivande läkare. 

Vi har kunnat registrera en liten förekomst av tromboembolisk sjuk-

dom postoperativt, vilket är en känd risk i samband med operationer 

och immobilisering. Inför operationer kartläggs riskfaktorer för blod-

propp och profylax ges enligt nationella riktlinjer för varje specialitet 

och ingrepp. Den nya generationens per orala blodförtunnande medi-

ciner är effektiva och har förenklat hanteringen avsevärt. Användan-

det inom vår verksamhet, i huvudsak inom ortopedin, innebär dock 

att vi alltid måste värdera risken för blödning. Vi kunde under 2018 se 

en tendens till ett ökat antal blödningar med ett av dessa preparat, 

varför vi efter intern diskussion och genomgång av studier och andra 

verksamheters erfarenheter bytte till ett annat preparat. Detta har 

lett till en minskad frekvens registrerade postoperativa blödningar. 

Under det gemensamma läkarmöte som genomförs en gång årligen 

var temat 2 019 ”koagulation och blödning i praktiken” där vi i sam-

arbete med specialist inom området förankrade riktlinjer för att yt-

terligare höja patientsäkerheten gällande detta perioperativt.  
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På grund av covid-19 epidemin har tyvärr inget läkarmöte kunnat ge-

nomföras fysiskt under 2020. 

Det kan finnas systemfel som innebär en risk för vårdskada och vi har 

redan under föregående år konstaterat att nuvarande journalsystem 

är bristfälligt när det gäller att helt undvika detta. Målsättningen är 

ett välfungerande digitalt journal- och operationsplaneringssystem 

som minimerar risken för fel hantering av journalhandlingar. I nuva-

rande system kombineras ett digitalt stöd med en stor del manuell 

pappershantering, vilket har lett till en del avvikelser. Inga av dessa 

har lett till vårdskada, men riskerna har analyserats och åtgärder vid-

tagits för att undvika upprepande. 

 

HÄNDELSER OCH VÅRDSKADOR 

Sammanställning av anmälningar och händelser 

Anmälningar och hän-
delser 

Antal 2019 Antal 2020 

Lex Maria 1 
 

1 avslutat 

IVO ärenden  5 avslutade  
3 pågående 
 

6 avslutade 
3 pågående 

LÖF 15 anmälningar totalt  
 
Varav: 
6 Ortopedi 
6 Plastikkirurgi 
3 Allmänkirurgi  
 

13 anmälningar to-
talt 
(skadeår 2016-
2019) 
Varav: 
8  Ortopedi 
2  Plastikkirurgi 
3  Allmänkirurgi 
Av dessa är: 
6 ersatta 
6 ej ersatta 
1 under handlägg-
ning 

Patientnämnden 1 ärende Region Jönkö-
pings län 
10 ärenden Västra Göta-
landsregionen 
Varav: 
3 gällande vård och be-
handling 
5 gällande resultat 
2 gällande kommunikat-
ion 
 

1 ärende RJL 
 
11 ärenden VGR 
Varav: 
5 gällande vård och 
behandling 
6 gällande resultat 
0 gällande kommu-
nikation 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

I och med den nya EU-förordningen gällande datalagstiftningen som 

trädde i kraft under 2018 har ett omfattande arbete utförts inom or-

ganisationen. Art Clinic arbetar kontinuerligt och aktivt med att sä-

kerställa informationssäkerheten inom organisationen. 

Vi har genomfört en kartläggning av personuppgifter inom våra sy-

stem och skapat rutiner för hantering av dem i och med GDPR. 

Vi har implementerat smartkort (tvåstegsautentisering) i en över-

gångsperiod för att succesivt skapa en säkrare inloggningsfunktion i 

våra interna system. 

Regelbundet pågår uppdatering av både mjukvara och hårdvara inom 

IT-infrastrukturen för att minimera risken för säkerhetshål.  

Planer finns att införa markörbaserad journalgranskning. I detta inne-

fattas även rutiner för sekretess och informationssäkerhet. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

EGENKONTROLL 

Utbildningar 

För de obligatoriska utbildningar som vi är ålagda att genomföra på-

går en kontinuerlig planering och uppföljning då antalet nya medar-

betare ökar ständigt. Dessa utbildningar innefattar HLR, brandskydd, 

strålskydd, akutvagn, MTA och basala hygienrutiner. Varje enhet och 

respektive platschef planerar och genomför dessa utbildningar. Alla 

genomförda utbildningar dokumenteras via HR funktionen. 

Övrig fortbildning planeras och genomförs tillsammans med platschef 

och teamledare. Art Clinic eftersträvar att så många medarbetare 

som möjligt ska kunna erbjudas utbildning, deltagande på viktiga nat-

ionella- och internationella möten mm.  
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Patientnöjdhet 

Nöjd kundindex (NKI) mäts genom ett samarbete med externt företag 

och den patientenkät som fylls i samband med besök, operation och 

vård på samtliga enheter inom Art Clinic. Ett antal frågor mäter upp-

levelse och nöjdhet samt ges möjlighet att ange förbättringsområden. 

Resultatet anges som ett index med andel svar som graderas i poäng 

1–10 av 10 möjliga. Art Clinics mål som nyckeltal är en NKI på minst 

9, det ackumulerade resultatet för 2020 var 9,7. 

Det pågår ett arbete med att utveckla patientenkäten för att ytterli-

gare leta förbättringsområden. Att få en tillräckligt hög svarsfrekvens 

är en annan utmaning och därför följer vi svarsfrekvensen per enhet 

som ytterligare ett nyckeltal. Om andelen svarande tenderar att 

minska görs en analys av orsaken och eventuella åtgärder sätts in för 

att uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt. 

 

Patientsäkerhetsdialoger 

Målsättningen med patientsäkerhetsdialoger är att öka medvetenhet-

en lokalt på varje enhet samt lyfta risker och lärdomar för att und-

vika negativa händelser inom hela organisationen. Chefläkare träffar 

platschef och teamledare på varje enhet åtminstone en gång per 

halvår. Dessa möten följer en fast agenda där aktuella avvikelser, hy-

gienfrågor samt förbättringsområden belyses. Under 2020 har dock 

corona epidemin medfört svårigheter att träffas på det sättet. Under 

kommande år återgår genomförandet av patientdialogerna som pla-

nerat. 

 

Skyddsronder och arbetsmiljö 

Skyddsrond äger rum åtminstone en gång per år på varje enhet. 

Skyddsombud, teamledare och platschef går igenom alla lokaler och 

processer för att belysa risker inom arbetsmiljö och verksamhet. Det 

är välkänt att en god arbetsmiljö främjar en god patientsäkerhetskul-

tur och därför läggs stor vikt vid att på samtliga enheter eftersträva 

en så god arbetsmiljö som möjligt.  

I perioder har det funnits en obalans mellan verksamhetens produkt-

ion och bemanning, framför allt på operation. Detta beror på svårig-

heter att rekrytera specialistutbildad personal samtidigt som verk-

samheten hela tiden expanderar. Skyddsombud lyfte detta i god tid 

gentemot ledning och åtgärder vidtogs omedelbart. Art Clinic har som 

ambition att bemanningen på samtliga enheter ska vara fullgod med 

bra möjligheter till reflektion och dialog mellan medarbetare. Vi tror 

att detta är en viktig del för att uppnå en god arbetsmiljö och på så 

sätt även en god patientsäkerhetskultur. 
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AVVIKELSER 

För att fånga upp systemfel som tex felaktiga rutiner men även kom-

plikationer och incidenter i den dagliga vården, har Art Clinic en da-

tabas kopplad till journalsystemet Metodika, där avvikande händelser 

registreras. Under 2020 registrerades totalt 179 avvikelser, vilket är i 

paritet med, eller något lägre än åren innan.  

Utav alla registrerade avvikelser 2020 bedömdes 17 st som allvarliga. 

Vilket innebär ett akut omhändertagande och i majoritet av fallen 

inneliggande antibiotikabehandling inom slutenvården pga djup in-

fektion.  35 fall bedömdes som medel vilket oftast inneburit en reop-

eration pga blödning, sårruptur eller infektion.  Flest avvikelser, 127 

st, bedöms som låg där en ytlig infektion är vanligast orsak. Alla avvi-

kelser har följts upp och de flesta har kunnat avslutas. Flera avvikel-

ser har lett till förändringar i rutiner och riktlinjer. 

 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020  

2020 
-
totalt 

Avvikelser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec   

Grad 1 10 14 12 1 15 6 6 7 14 11 11 20  127 

Grad 2+3 4 3 1 3 9 6 4 3 6 6 2 5  52 

               
Totalt An-
tal avvi-
kelser 14 17 13 4 24 12 10 10 20 17 13 25  179 
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KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

Inom all kirurgi, men framför allt inom plastikkirurgin, handlar miss-

nöje med resultat ofta om en felaktigt ställd förväntan. Ansvaret för 

att detta ska undvikas ligger i huvudsak på operatören, varför detta 

diskuteras flitigt inom läkargruppen. Det kan också gälla en bedöm-

ning om att kirurgi inte är indicerat, vilket ofta ger en besvikelse hos 

en patient med subjektiva besvär och lidande. 

För att hålla en hög kvalitet och säkerhet så gäller tydliga och säkra 

indikationer för samtliga ingrepp och behandlingar som utförs på Art 

Clinic. Saknas indikation eller det råder tveksamhet om möjlighet att 

uppnå ett bra resultat, ges denna information till patienten och do-

kumenteras i patientjournalen.  

Vid genomgång av klagomål och synpunkter under 2020 är huvuddelen 

under rubrikerna ”dåligt bemötande”, ”ej nöjd med resultat” och 

”åberopande av missnöje”. Samtliga av dessa patienter har följts upp 

och i förekommande fall erbjudits en second opinion av annan läkare 

på kliniken.  

Inom ryggkirurgin handlar missnöje oftast om en kronisk smärtpro-

blematik som inte kan botas med kirurgi. Kan detta förutspås genom 

noggrann undersökning, anamnes och diagnostik så nekas patienten 

till operation. I de fall där en möjlighet till bättring värderas möjlig 

med operation har ibland resultatet ändå inte blivit det patienten 

och ibland även kirurgen förväntat sig och hoppats på. Detta åter-

speglas även som en markör i nationella data ur Svenska Ryggregist-

ret. 

Vid missnöje med resultat inom plastikkirurgin tas dessa fall upp som 

diskussion i plastikläkargruppen och om indikation och möjlighet 

finns, erbjuds patienten en reoperation till ingen eller kraftigt redu-

cerad kostnad. 

Enligt några av de avtal som vi arbetar gentemot ska Art Clinic kunna 

erbjuda operationer till patienter inom ASA klass 1–3. Detta innebär 

att vi bedömer en hel del patienter, som har en betydande grad av 

sjuklighet. Alla dessa patienter bedöms individuellt och finns det 

tveksamhet gällande möjlighet att kunna garantera en säker periope-

rativ vård så nekas patienten operation på Art Clinic. Dessa beslut tas 

av operatör i nära samarbete med ansvarig narkosläkare. De flesta 

patienter har en god förståelse för detta, men en del kan också ut-

trycka ett missnöje då beskedet kan innebära ett fortsatt lidande och 

väntan på operation. 
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I patientenkäten som alla opererade patienter får fylla i ges utrymme 

till övriga synpunkter och även klagomål om detta skulle vara indice-

rat. I dessa svar har vi bland annat kunnat få fram anledningar för att 

förändra bemanning och rutiner på våra vårdavdelningar. De senaste 

årens förändring av verksamheten med en allt större andel ortopedi, 

fler äldre och vårdkrävande patienter, har inneburit ett behov av tä-

tare bemanning. 

 

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Ytliga sårinfektioner definieras som infektion med engagemang av 

hud och underhud medan djupa infektioner definieras som infektion 

med engagemang av subfasciella strukturer (muskulatur, skelett 

mm). Vår definition inom Art Clinic blir att om såret föranlett kontakt 

med vårdinstution pga. störd läkning och/eller om antibiotika har gi-

vits pga. misstanke om, eller uppenbar infektion (oavsett odling och 

odlingssvar), betraktas det som en sårinfektion. Denna definition kan 

innebära en överdiagnostik men samtidigt minskar risken att vi missar 

infektioner som kan kräva behandling. 

Postoperativt målvärde för djupa infektioner är <1 % och för ytliga 

infektioner <5%. Det totala antalet vårdrelaterade infektioner (ytliga 

eller djupa) som har registrerats i avvikelsehanteringssystemet låg 

under 2020 på fortsatt låg nivå omkring en halv procent, men fördel-

ningen varierar över specialitet och ingrepp.  

Högst incident för postoperativa infektioner har bukplastiker, som 
står för majoriteten av de postoperativa infektionerna och behandling 
med antibiotika. Under kommande år kommer en fördjupad analys av 
postoperativa infektioner inom plastikkirurgin att genomföras. Det 
finns inte mycket data från andra verksamheter att jämföra med, 
men vi kommer att följa våra egna infektioner över tid för att åskåd-
liggöra eventuella trender och möjlighet till förbättring. 

 

POSTOPERATIV BLÖDNING 

Den totala frekvensen postoperativa blödningar som lett till en avvi-

kelserapport ligger fortfarande mycket lågt, <0,5 (0,24%) % av det 

totala antalet operationer. Ett fåtal av de postoperativa blödningar 

som uppstår kräver en akut reoperation och i undantagsfall postope-

rativ blodtransfusion. 

 



 

 
 

 

     

 
 

31 

 

AKUTA REOPEARATIONER 

Akuta reoperationer följs kontinuerligt som ett nyckeltal och målet är 

en frekvens <0,5 %. Resultatet för 2020 blev 0,17 % för Art Clinics tre 

operationsenheter ackumulerat. 

Den vanligaste orsaken till akut reoperation är postoperativ blödning. 

Alla inneliggande patienter observeras avseende vitala parametrar 

och blödning, polikliniska patienter som går hem uppmanas att direkt 

kontakta Art Clinic och/eller operatör om tex blödning skulle uppstå. 

 

UPPFÖLJNING MJUKDELSOPERATIONER KNÄ – KOOS 

Under 2017 påbörjades en enkät för uppföljning av mjukdelskirurgi 

knä enligt verktyget KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 

Score). Detta syftar till att kartlägga patientupplevd funktionsnivå 

och smärta efter mjukdelsoperation i knä (t ex artroskopisk åtgärd av 

menisk, mm). Genom att följa detta och analysera resultaten har vi 

en bra kontroll på kvalitet och resultat gällande mjukdelsoperationer 

i knät som inte innefattas i knäprotesregistret eller korsbandsregist-

ret. Resultatet för 2020 fortsätter att påvisa en tydlig förbättring ef-

ter ingrepp vilket tyder på rätt indikationer som en kvalitetsmarkör. 

 

RESULTAT KVALITETSREGISTER 

För djupgående analys av resultat och jämförelse från de nationella 

kvalitetsregister som vi rapporterar till hänvisas i första hand till data 

som presenteras i respektive register. 

Från ryggregistret kan vi utläsa att Art Clinic ligger i toppskiktet nat-

ionellt när det gäller nöjdhet totalt sett efter operation av spinal 

stenos samt förekomst av komplikationer och reoperationer. 
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Knä- och höftprotesregistret visar att vi ligger bäst till i landet när 

det gäller antalet reoperationer inom två år, patienttillfredsställelse, 

antal oönskade händelser samt postoperativ revision pg a djup infekt-

ion.  

 

 

RISKANALYS 

De risker som har kunnat identifieras inom verksamheten kan uppde-

las i rent medicinska risker och organisatoriska verksamhetsrisker.  

När det gäller de medicinska riskerna så återkommer diskussion och 

ställningstagande gällande omhändertagandet av den allt mer ökande 

andelen äldre patienter med kroniska sjukdomstillstånd i samband 

med kirurgi på Art Clinic. Resonemang kring detta har beskrivits un-

der andra rubriker i denna rapport, men frågan är högaktuell och fö-

remål för nya ställningstaganden kontinuerligt.  

Vid införande av nya operationstekniker och material finns risker pg a 

bristande rutiner och erfarenhet. Vi är noga med att tillämpa ett kon-

trollerat införande, där tid finns att utbilda personal och säkerställa 

att vi följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vi gör ska i så 

stor utsträckning som möjligt vara evidensbaserat. 
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När det gäller organisatoriska risker så handlar det framför allt om 

att beakta organisatoriska förändringar som kan påverka arbetsmil-

jön, med negativa konsekvenser gällande patientsäkerhet som följd. 

Det kan till exempel handla om ökad verksamhet som innebär ett 

ökat behov av nyrekryteringar. Det kan då vara svårt att hitta specia-

listutbildade sjuksköterskor och vid lyckade rekryteringar kan det in-

nebära en utmaning att hinna skola in dessa tillräckligt snabbt i verk-

samheten för att täcka behovet.  

Om- och nybyggnation av lokaler innebär alltid en risk för verksam-

heten och kontroll på säkerhet och hygien under pågående arbete är 

av största vikt.  

Mål och strategier för kommande år 
 

Art Clinics egna analyser och bedömning är att nivån på kvalitet och 

patientsäkerhet är mycket hög på samtliga enheter. Det innebär ändå 

att det ständigt finns mycket som kan förbättras och utvecklas 

framåt. I relation till en ekonomiskt driven verksamhetsplan gäller 

det att säkra att strategier för ökad patientsäkerhet tas fram paral-

lellt. Ett flertal åtgärdspunkter för att kunna förbättra en redan hög 

kvalitet och patientsäkerhet under kommande år är: 

- Införande av ”gröna korset” på samtliga enheter. Erfarenhet-

en från uppstart på kliniken i Jönköping har varit mycket posi-

tiv. 

- Införande av patientsäkerhetskulturmätning i samband med 

medarbetarenkät 

- Fördjupad analys av redan påbörjad komplikationsregistrering, 

ta fram statistik framför allt gällande postoperativa infektion-

er efter plastikkirurgi 

- Ett nytt system för avvikelsehantering för enklare och säkrare 

registrering samt överskådlig hantering av ärenden. För varje 

enskilt ärende ska det vara lätt att spåra och följa förloppet 

gällande handlingsplan, åtgärd och uppföljning 

- Fortsatt återkommande utbildningsinsatser gällande patient-

säkerhet genom föreläsningar och genomgång av aktuella 

ärenden på klinikmöten, arbetsplatsträffar och ledningsgrupp. 

- Punktprevalensmätningar (PPM) enligt SKL:s riktlinjer för ba-

sala hygienregler, VRI mm 

- Spridning av goda exempel, avvikelser, handlingsplaner och 

metoder inom organisationen 

- Införande av säker kommunikation enligt SBAR – ett system 

framtaget för en tydlig, strukturerad och säker muntlig rap-

port 
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- Markörbaserad journalgranskning för att säkerställa följsamhet 

till gällande riktlinjer och en fortsatt hög kvalitet 

- Digitaliserad funktion för att rapportera klagomål och syn-

punkter med möjlighet till senare deltagande i patientforum 

- Införande av en ny hälsodeklaration som tagits fram efter det 

nationella förslag som utarbetats av SFAI (svensk förening för 

anestesi- och intensivvård).  

- Rapportera perioperativa data till SPOR (svenskt perioperativt 

register) 

 

”Vi ska erbjuda säker vård vid alla typer av kirurgi som utförs på 

våra enheter. Då allt fler operationer utförs i dagkirurgi, vilket in-

nebär att patienten kommer tillbaka hem samma dag som operation-

en utförs. Inte sällan är patienten dessutom boende på en annan ort 

än där operationen är utförd med viss resväg som följd. Detta ställer 

höga krav på att välja ut rätt patienter för dessa ingrepp då det kan 

förekomma bakomliggande sjukdom, som kräver en längre tids över-

vakning efter operation. 

Vi har ett samhälle med en allt äldre population och möjligheter att 

utföra avancerad kirurgi till en högre livskvalitet långt upp i åldrar-

na. Det krävs en noggrann utvärdering innan beslut om operation att 

rätt sociala skyddsnät finns runt omkring de patienter som opereras 

och sedan behöver extra stöd i det dagliga livet. 

Det är också av största vikt att vi kontinuerligt utvärderar nyttan 

med kirurgi för utvalda patientgrupper. Målet med vården ska enligt 

vår vision innebära en ökad livskvalitet för alla patienter och det är 

därför vår skyldighet att genom noggrann uppföljning säkerställa att 

vi behandlar och opererar på rätt indikationer, såväl det gäller este-

tisk kirurgi som ortopediska ingrepp pga. smärta och inskränkt rör-

lighet”  

Citat Anders Malmberg, tidigare chefläkare och filosof. 

Art Clinics mål att vara en av de främsta aktörerna inom privat speci-

alistsjukvård fortsätter med kraft under kommande år. Vi ska vara ett 

föredöme när det gäller kvalitet och patientsäkerhet. Arbetet med 

att uppnå detta fortsätter kontinuerligt och med ett starkt fokus på 

värdeorden trygghet, kvalitet, omsorg & utveckling. 


