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Grundläggande krav 2011 

- Att landstinget upprättar en patientsäkerhetsberättelse 

 

- Att det finns en lokal Stramagrupp i landstinget 

 

- Att landstinget deltar i den nationella patientenkäten för 
primärvården 2011 

 

- Att landstinget tar västentliga steg i införandet av NPÖ, vilket 
innebär användning av SITHS-kort, tillämpning av BIF och 
anslutning till HSA 

 



Indikatorer för 
prestationsersättning 2011 

- Att landstinget mäter patientsäkerhetskulturen med en validerad enkät 
på minst 25 % av personalen med minst 50 % svarsfrekvens (100 milj) 

 

- Att landstinget mäter följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
på minst 75 % av alla avd på alla sjukhus i slutenvården (100 milj) 

 

- Att landstinget mäter förekomst av trycksår på minst 50 % av alla avd 
på alla sjukhus i slutenvården (100 milj) 

 

- Att landstinget minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården 
(100 milj) 

 

Det långsiktiga målet är 250 recept per 1 000 invånare/år  

 



Resultat för 2011 

- Samtliga landsting uppfyllde de grundläggande kraven  

 

- Alla landsting uppfyllde målvärdena för tre av 
indikatorerna, förutom minskning av 
antibiotikaförskrivning 

 

- Tre landsting uppfyllde målvärdena för alla 
indikatorerna. Jämtlands läns landsting, landstinget 
Västernorrland och landstinget Dalarna.  

 

  





Överenskommelsen 2012 

- Ökad ambitionsnivå 

 

- Fortsatt röd tråd 

 

- Struktur, process och resultat 

 

- Hållbara resultat över tid 



Landstingen - patientsäkerhet 

- Punktprevalens hygienrutiner 

- Punktprevalens trycksår 

- Infektionsverktyget – följa förskrivning 
och VRI i realtid 



NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET 

Tillsammans för världens 
säkraste vård 


