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Patientsäkerhetsarbete 

 

 

Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador 

och därmed ökad patientsäkerhet  
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Patientsäkerhetslagen 2010:659 

• vårdgivaren är skyldig att inrätta ett ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det 
ledningssystemet. 

• Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska patientsäkerhetsberättelsen innehålla 
uppgifter om hur 

– ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat,  

– patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts upp och utvärderats,  

– samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,  

– risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap.,  

– rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen har hanterats, och  

– inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § som har betydelse för patientsäkerheten har 
hanterats.  

• Av patientsäkerhetsberättelsen ska det vidare framgå hur många händelser som har utretts enligt 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen under föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som 
allvarliga. 

• 3 § Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 

– att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och  

– att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
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Syftet med patientsäkerhetsberättelsen 

 

•Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens 

patientsäkerhetsarbete.  

•Socialstyrelsen/IVO kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.  

•Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, 

exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och 

patientorganisationer.  

•Patientsäkerhetsberättelsen beskriver vad verksamheten har gjort för att 

reducera risker tillbud  och negativa händelser i patientsäkerhetsarbetet. 

Åtgärder ska beskrivas samt plan för genomförandet.   
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Den röda tråden i  

patientsäkerhetsberättelsen 
Övergripande mål och strategier 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Rutiner för uppföljning/utvärdering/ 

egenkontroll som genomförts under året 

Vilka åtgärder som genomförts  

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Rutiner för att bedöma risker i verksamheten 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapportering/ 

klagomål och synpunkter 

Samverkan med patienter och närstående 

Sammanställning och analys  

Resultat 
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Övergripande mål och strategier 

Övergripande mål 

• Beskriv långsiktigt mål (2014 t om 2016) 

- Beskriv ett till flera delmål 

 

 

Övergripande strategier  

Beskriv hur målen ska uppnås 

- Exempelvis; genom att arbeta för 

- Med patientens fokus mot en säkrare vård 

- utvecklad hög säkerhetskultur 

- införande av ledningssystem 

   

Ledningssystemet 

Exempel Övergripande mål; 

Att ingen patient i samband 

med vård, behandling eller 

undersökning ska drabbas av 

en vårdskada 
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Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

 

 Vem och var fattas beslut? 

 Gör handlingsplaner?  

 Vem ansvarar för innehåll, genomförandet och uppföljningen av 

den beslutade handlingsplanen. 

 Beskriv hur det praktiska patientsäkerhetsarbetet sker i det 

dagliga arbetet.  

 Vilket ansvar har högsta ledningen på den nivå som beskrivs 

(enhetschefen/verksamhetschefen/divisionschefen/vårdgivare) 

 Hur genomförs uppföljning/egenkontroll? 

 

  

Beskriv era rutiner för att analysera och återkoppla resultat till 

högsta ledningen samt hur ni initierar förbättringar.  

 

Ledningssystemet 

Beskriv kortfattat roller och ansvarsfördelning för planering, ledning 

och egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet. 
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Rutiner för uppföljning/ utvärdering/egenkontroll som 

genomförts under året 

Beskriv kortfattat hur ni följer upp och utvärderar. Beskriv era rutiner för att 

analysera och återkoppla resultat till högsta ledningen samt hur ni initierar 

förbättringar.  

Exempelvis 

 Genomgång av egenkontroll sker fyra gånger om året i 

ledningsgruppen. 

 Patientsäkerhetsgruppen genomför egenkontrollen utifrån beslutade 

informationskällor. 

 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering den egna 

verksamheten samt att den bedrivs enligt de processer och rutiner som 

ingår i verksamhetens ledningssystem. 

 

Exempelvis 

 I verksamheten sker verksamhetsdialoger i patientsäkerhet  fyra gånger 

om året. 

 Resultat från uppföljningar diskuteras på arbetsplatsträffar fyra gånger 

om året. 

Ledningssystemet 
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Forts… 

Beskriv vilka informationskällor ni använt i egenkontrollen 

 

Exempelvis 

 Uppföljning av rapporter, klagomål och synpunkter från 

parsonal och patienter 

 

 Uppföljning av antal utförda läkemedelsgenomgångar 

 

 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

 

 Verksamhetens resultat avseende uppgifter i nationella 

diabetesregister och jämförelser med andra verksamheter. 

 

 

 

Ledningssystemet 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

Beskriv hur samverkan exempelvis sker kring 

informationsflödet mellan sjukhus till 

primärvårds- och kommunnivå genom 

att…………. 

 

Eller  

Hur vårdplanering inom ett sjukhus i 

slutenvården genomförs tillsammans med 

representanter för kommun och primärvård i 

nära dialog med patient och 

närstående…………. 
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Vilka åtgärder som genomförts 

Exempelvis;  

 

 En verksamhetsgemensam handlingsplan med 

aktivitetslista för patientsäkerhet har fastställts av 

ledningsgruppen.  

 

 Patientsäkerhetsgruppen har fördjupat sig i 

mätetal/nyckeltal för att mäta och följa upp. 

 

 All personal har fått 3 timmars utbildning i 

patientsäkerhet. 
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Rutiner för att bedöma risker i 

verksamheten 

Riskanalys ska genomföras vid förändring i systemet exempelvis 

en organisationsförändring eller införande av ny teknik eller 

metoder.  

 

Analysen genomförs av en analysgrupp och dokumenteras i ett 

analysformulär och sammanställs i en slutrapport. 

 

All teknisk apparatur riskbedöms minst två gånger per år. 

Beskriv hur ni fortlöpande bedömer om det finns 

risker för att händelser skulle kunna inträffa som 

kan medföra vårdskador. 

 
Beskriv vilka riskanalyser har ni gjort under året. 

 

Ledningssystemet 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapportering/klagomål och synpunkter 

Beskriv hur ni gör i verksamheten  

Exempel 
• Rapporter, klagomål och synpunkter samlas in via en brevlåda som 

finns vid receptionen. 

 

• Tre gånger om året frågar jag tio patienter om de har 

uppmärksammat några risker på mottagningen. 

 

• På personalmöten 1 gång i månaden sammanställs och analyserar 

inkomna rapporter, klagomål och synpunkter.  

 

• Alla synpunkter och klagomål dokumenteras på särskild avsedd 

blankett. Verksamhetschef ansvarar för att synpunkter och 

klagomål utreds, analyserar och att klagomål besvaras.  

 

• Klagomål förmedlade av Socialstyrelsen hanteras av 

verksamhetschefen. 

Ledningssystemet 
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Samverkan med patienter och närstående 

Beskriv och utvärdera nivån på patient/närstående 

medverkan. 
• Patienter och närstående erbjuds att medverka/delta i interna 

förbättringsarbeten. 

 

• Patient/närstående  

intervjuas i händelse 

-analyserna. 
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Sammanställning och analys 

Beskriv  hur inkomna avvikelser, klagomål och 

synpunkter sammanställs och analyseras för att 

kunna se mönster eller trender som indikerar 

brister i verksamhetens kvalitet. 
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Resultat 
Konkreta exempel på vad som beskriver ett 

systematiskt arbetssätt 

Struktur: hur man organiserat patientsäkerhetsarbetet  

– metoder och verktyg 

– stödsystem  

– utbildningsinsatser 

Process: hur PS-arbetet utförs, (vad har gjorts)  

– olika aktiviteter såsom mätningar av olika faktorer som påverkar 

patientsäkerheten och hantering av specifika områden där vårdskador är 

vanligt förekommande  

Resultat: utfallsmått relaterade till patientsäkerhet,  

– till exempel punktprevalens av VRI och förekomst av trycksår  
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Exempel på Strukturvariabler 

•Organisation av patientsäkerhetsarbetet, t ex har PS-enhet/PS-grupper 
/Avvikelserhanteringsgrupp etc.  

• Har STRAMA-grupp  

• Har organisation för hygienarbete  

• Har digitaliserat avvikelsehanteringssystem  

• Har infört NPÖ  

• Har infört IT-stödet Infektionsverktyget  

• Är ansluten till Senior Alert eller motsvarande  

• Har system för upptäckt och omhändertagande av svårt sjuk patient, t ex MEWS  

• Har egna vårdgivardirektiv för ps-arbetet och/eller ps-relaterade vårdkvalitetsmått  

• Har IT-system för samordning av vård/vårdplanering; struktur för vårdprocess/ logistik  

• Har systematisk PS-utbildning  
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Exempel på Processvariabler 

• Arbetar med händelseanalyser  

• Uppger antal genomförda händelseanalyser  

• Arbetar med riskanalyser  

• Uppger antal genomförda riskanalyser  

• Mäter förekomst av trycksår  

• Uppger antal mätningar av trycksårsförekomst  

• Deltar i nationella PPM av VRI  

• Uppger antal mätningar av punktprevalens av VRI  

• Använder SKL:s åtgärdspaket  

• Arbetar aktivt för att begränsa smittspridning/ MRB och annan smitta  

• Förebygger postoperativa sårinfektioner  
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Exempel på Resultatvariabler 

• Antal klagomål Synergi samt enskilda klagomål anmälda till IVO  

• Antal anmälningar till enligt Lex Maria  

• Antal anmälningar till Patientnämnd / Förtroendenämnd  

• Antal anmälningar till LÖF/patientskadeförsäkring  

• Antibiotikaförskrivning, antal recept/1000 invånare  

• Punktprevalens mätningar av VRI  

• Trycksårsförekomst  

• Antal fall och fallskador  

• Resultat från Nationella patientenkäten, t ex PUK-värde  

• Resultat PS-kulturmätningen 
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Perspektiv att ta hänsyn till 
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Mallar 

 

 

Mallar för patientsäkerhetsberättelsen 2013 

NLLs patientsäkerhetsberättelser från 2010-2012 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetsarbete-inom-landstinget/Ledningssystem-for-kvalitet-och-patientsakerhet-i-halso--och-sjukvarden/Patientsakerhetsberattelse/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetsarbete-inom-landstinget/Patientsakerhetsberattelser/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetsarbete-inom-landstinget/Patientsakerhetsberattelser/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetsarbete-inom-landstinget/Patientsakerhetsberattelser/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetsarbete-inom-landstinget/Patientsakerhetsberattelser/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetsarbete-inom-landstinget/Patientsakerhetsberattelser/
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Länkar som kan vara intressanta och 

till hjälp 

• SKL om 

patientsäkerhetsberättelsen 

•  

 

 

 

 

 

•Socialstyrelsen Bilaga 2: 

Landstingens och regionernas 

patientsäkerhetsberättelser 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/publikationer/patientsakerhetsberattelse
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/publikationer/patientsakerhetsberattelse
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2013-4-3-bilaga2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-4-3
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Kontakt 

Birgitta Boqvist   

Patientsäkerhetssamordnare 

Norrbottens läns landsting 

Birgitta.boqvist@nll.se 

0920-28 24 69 

070-572 27 02 

 

mailto:Birgitta.boqvist@nll.se

