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Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast 

den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

. 



SOSFS  2011:9 

 

 

 
 Landstingsplan 

Divisionsplan 

Verksamhetsplan  

Enhetsplan/Basenhetsplan 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

 

NLL - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 



Avvikelsehanteringprocessen 



Vårdprevention – Senior alert 

•Förebygga fall, trycksår och undernäring 



Hygienobservationer 



Punktprevalens (PPM) mätningar 

•Vårdrelaterade infektioner (VRI) och Trycksår 2 ggr/år 



Patientsäkerhetskultur 



Riskanalys 

Steg 5 Att hantera risker är inbyggt i allt vi gör 

Steg 4 Vi är alltid på vår vakt för att risker kan 
 uppstå  

Steg 3 Vi har system som tar hand om risker 

Steg 2 Vi gör något då det händer saker 

Steg 1 Varför ödsla tid på säkerhet 



Händelseanalys 



Markörbaserad journalgranskning 

•  mäter skador i vården 

 



Min guide till säker vård 

Ska göra vården säkrare med hjälp 

av ökad delaktighet från patienten. 



CRM - Crew Resource Management 

Teamträning 

 

•Effektivt teamarbete 

•Strukturerad kommunikation 

• Tydligt ledarskap  

•Beslutsfattande 

•Erfarenhetsbearbetning 

 



Din skyldighet att informera och göra 

patienten delaktig 



Vad säger patientsäkerhetslagen? 

  6 kap § 6 

 

Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal 
 

Den som har ansvaret för en patients vård och behandling ska  ge patienten 

individuellt anpassad information om hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård 

och behandling som finns, möjligheter att välja vårdgivare. 



Verktyg för ökad patientmedverkan 

i patientsäkerhetsarbetet 



Säker kirurgi - Checklista 



Vad säger patientsäkerhetslagen? 

  6 kap § 4 

 

Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. SFS 2010:659 



Vad har vi lärt oss!? 

• 1: SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och 

snabbt! 

• 2: Definition av Patientsäkerhetskultur: Det förhållningssätt och attityder som en 

organisation och dess medarbetare har till risker. Vilka värderingar vi har, hur vi 

beter oss och vilka regler som gäller på arbetsplatsen.  

• 3: En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling 

uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas.  

• 4: ? 

• 5: ? 

• 6: ? 


