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Rutiner för patientsäkerhetsberättelse
Övergripande styrdokument
•
•
•
•
•
•
•

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1369)
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter (HSLF-FS 2016:40)
Socialstyrelsens handbok om journalföring och behandling av personuppgifter, mars
2017
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, ändringar i HSLF-FS 2017:12)
Socialstyrelsens handbok om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Riktlinjer för patientsäkerhet (2017-11-10), Communis, riktlinjer- och rutiner, hälso- och
sjukvård

Krav på hälso- och sjukvården enligt patientsäkerhetslagen
•

•

•

•
•
•

Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att arbeta förebyggande genom
att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte
kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas.
Vårdgivare ska utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg händelser
som lett till eller hade kunnat leda till allvarlig vårdskada eller om någon drabbats
av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada till följd av säkerhetsbrister.
Vårdgivaren ska informera berörd patient om inträffade händelser, åtgärder,
möjlighet att anmäla och begära patientskadeersättning samt informera om patientnämndernas verksamhet. Information som lämnats till patient ska dokumenteras i patientjournalen.
Patienterna och deras närstående ska ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.
Vidare ska vårdgivaren anmäla till Socialstyrelsen legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.
Vårdgivaren ska beskriva hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom
verksamheten och årligen, senast 1 mars, upprätta patientsäkerhetsberättelse som
den som önskar ska kunna ta del av.

Definition vårdskada
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
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Definition allvarlig vårdskada
Vårdskada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett
väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.
Patientsäkerhetsberättelsens tillgänglighet
Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för den som önskar ta del av den,
enligt patientsäkerhetslagens 3 kap 10 §.
Vård- och omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse ska vara diarieförd och
publicerad på kommunens hemsida, enhetschefens patientsäkerhetsberättelse ska
finnas tillgänglig på enheten.
Förvaltningschefens/verksamhetschefen enligt hälso- och sjukvårds
ansvar
•
•
•

Verksamhetschef är enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarig för resursfördelningen så att en god och säker vård kan bedrivas.
Förvaltningschef/verksamhetschef ska ha en god insyn och kunskap i det patientsäkerhetsarbete som bedrivs.
Vård och omsorgsnämnden ska informeras om patientsäkerhetsberättelsen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar
•
•
•
•

MAS arbetar till stor del med patientsäkerhet och det är av vikt att denna
profession är involverad i säkerhetsarbetet.
MAS ska samverka med verksamhetschef/enhetschef i patientsäkerhetsarbetet.
MAS ska skriva rutiner för patientsäkerhetsberättelsen.
MAS ska skriva en patientsäkerhetsberättelse för varje kalenderår som gäller för
den samlade kommunala hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Verksamhetschefs/enhetschefs ansvar
•
•
•

Verksamhetschef/enhetschef ska samverka med MAS i verksamhetens
patientsäkerhetsarbete.
Verksamhetschef/enhetschef ska skriva en patientsäkerhetsberättelse för varje
kalenderår.
Samverkan ska ske med verksamhetens/enhetens legitimerade personal.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå
1.
2.
3.
4.
Godkänd (underskrift):

Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år
Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
Vilka resultat som uppnåtts
Hur ansvaret enligt patientsäkerhetslagen varit uppdelat
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5. Hur patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats
6. Hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
7. Hur risker för vårdskador har hanterats
8. Hur avvikelserapporter har hanterats
9. Hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten
har hanterats
10. De uppföljningar av informationssäkerheten som är av större betydelse
11. De riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten
12. De åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten och är av
större betydelse
13. Den utvärdering som vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till
datornätverk och informationssystem
14. Den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonlens journalföring.
I Katrineholms kommun ska även följande ingå i patientsäkerhetsberättelsen
•
•
•
•
•
•

Sammanställning av föregående års avvikelser inom hälso- och sjukvård
Redovisning av registrering och resultat i nationella kvalitetsregister
Tillsyn av hälso- och sjukvården
Nationella punktprevalensmätningar t ex BHK 1
Svenska HALT 2
Vård och omsorgsnämndens egna mål och resultat

Patientsäkerhetsberättelsen skrivs enligt mall framtagen av Sveriges Kommuner och
Landsting (reviderad 2017-03-01) och ska vara medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) tillhanda senast den 1 februari varje år.
MAS sammanställer verksamheternas patientsäkerhetsberättelser till en gemensam
för vård- och omsorgsförvaltningen senast den 1 mars varje år och presenterar för
vård- och omsorgsnämnden som fastställer.
Mall från SKL (Sveriges kommuner och landsting) används.
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/systematisktpatientsakerhetsarbete/patient
sakerhetsberattelse.988.html

1

Basala hygien och klädregler
Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning
inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom området.
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