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Patientsäkerhetslagen som började gälla 1 januari 2011 innebär bland annat att:  

 Vårdgivare har ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för 

att förebygga att vårdskador uppstår.  

 Patienten och närstående lyfts fram som viktiga samarbetspartners i patient-

säkerhetsarbetet. 

 Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patient-

säkerhetsarbete är fördelat i verksamheten. 

 Vårdgivare ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera om legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal utgör fara för patientsäkerheten.  

 Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. 

Sammanfattning 

I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som "skydd mot vårdskada". Vårdgivarens 

ansvar är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada. Uppskattningsvis drabbas 100 000 

patienter varje år av vårdskador i somatisk sjukhusvård, vilket motsvarar ungefär en 

vårdskada vart tionde vårdtillfälle.  

En nationell handlingsplan (Nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården 2020-2024) som ska stärka patientsäkerheten har tagits fram av Socialstyrelsen. 

Denna kommer ligga som grund för förvaltningens patientsäkerhetsarbete vad gäller det 

förebyggande arbetet och patientens delaktighet i vården. 

Riskbedömningar: fall, malnutrition, trycksår, blåsdysfunktion och munhälsa ska göras enligt 

riktlinje och följas upp enligt riktlinje. Riksbedömningar, framtagna åtgärder samt 

uppföljningar ska registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Dessa 

riskbedömningar utgör en stor del av förvaltningens förebyggande arbete vad gäller risk för 

olika vårdskador och gäller för alla områden inom förvaltningen, särskilt boende, ordinärt 

boende samt boende enligt LSS. 

RiksSår är ett nationellt kvalitetsregister där legitimerad personal kan få goda verktyg i arbetet 

med sårbehandling och förbättrad läkning av svårläkta sår. Under 2020 ska det finnas 

möjlighet att lägga till verksamheten till detta register. 

Teamarbete och samverkan utgör grunden för en god patientsäkerhet varför stort fokus 

kommer ligga på dess förbättringsarbete. 
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Under 2020 kommer en utbildning för enhetschefer gällande hälso- och sjukvård att arbetas 

fram för att säkerställa kompetens och insikt hos verksamhetens enhetschefer. 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete  

I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som "skydd mot vårdskada". Vårdgivarens 

ansvar är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada. Uppskattningsvis drabbas 100 000 

patienter varje år av vårdskador i somatisk sjukhusvård, vilket motsvarar ungefär en 

vårdskada vart tionde vårdtillfälle. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen arbetat med 

att ta fram en nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Handlingsplanen 

kommer vara gällande 2020-2024 och kommer utgöra en grund för förvaltningens 

systematiska patientsäkerhetsarbete.  

Riskbedömningar: fall, malnutrition, trycksår, blåsdysfunktion och munhälsa ska göras enligt 

riktlinje och följas upp enligt riktlinje. Riksbedömningar, framtagna åtgärder samt 

uppföljningar ska registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Dessa 

riskbedömningar utgör en stor del av förvaltningens förebyggande arbete vad gäller risk för 

olika vårdskador och gäller för alla områden inom förvaltningen, särskilt boende, ordinärt 

boende samt boende enligt LSS.  

Legitimerad personal ansvarar för att systematiskt arbeta förebyggande för bästa 

patientsäkerhet. Samverkan mellan olika professioner inom legitimerad personal behöver 

stärkas för att öka patientsäkerheten. 

Under 2020 kommer en utbildning för enhetschefer gällande hälso- och sjukvård att arbetas 

fram för att säkerställa kompetens och insikt hos verksamhetens enhetschefer. 

Fall 

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus 

och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast.
1
 Socialstyrelsen har 

tagit fram en nationell utbildning i syfte att förebygga fallolyckor. Utbildningen är web-

baserad och riktar sig till personal som jobbar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.
2
 

                                                 
1 http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera 
2
 Länk till webbutbildningen: " Ett fall för teamet" 

 

http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/fallolyckor/
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För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. 

Utbildningen vill stimulera till ett ökat samarbete mellan olika kompetenser och mellan 

vården och omsorgen. Fortsatt mål för förvaltningen är att verksamheterna påbörjar 

möjligheterna för all personal att genomföra webbutbildningen under året. 

Nutrition  

Patienter ska erbjudas en jämn fördelning av måltiderna. Nattfastan ska inte överstiga 11 

timmar. Ett aktivt arbete ska pågå för att förebygga undernäring.  

Blåsdysfunktion  

Alla patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården som har behov av 

inkontinenshjälpmedel ska förskrivas individuellt utprovad produkt av distriktsjuksköterska 

eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. Riskbedömning blåsdysfunktion ska ske enligt 

riktlinje och vårdprocess ska dokumenteras och kommuniceras med omvårdnadspersonal. 

Trycksår  

Trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, 

och ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. 

Tryck uppstår av personens kroppstyngd mot underlaget och trycksåret orsakas av lokal 

syrebrist som leder till vävnadsskada samt/eller av skada i muskelceller där ben möter 

muskelvävnad. Trycksår kan uppstå på alla delar av kroppen och det är inte ovanligt att en 

person har mer än ett trycksår. 

God munhälsa 

Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. Bristande munhygien kan 

bland annat leda till lunginflammation, smärta, blodförgiftning, undernäring och försämrad 

livskvalitet. Därför är det viktigt att vård- och omsorgspersonal har kunskap om munhälsa och 

arbetar systematiskt med bedömningar och åtgärder. 
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Kvalitetsregistret RiksSår  

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp, med kostnadskrävande 

vård under lång tid på grund av avsaknad av struktur för att tidigt säkerställa diagnos, rätt 

behandling och uppföljning. Patienterna är ofta äldre, multisjuka och ”bollas” mellan olika 

vårdinstanser som kommuner, slutenvård, akutvård, primärvård och privata vårdgivare samt 

mellan olika medicinska specialiteter. Svårläkta sår innebär betydande resursbehov och 

kostnader för behandling Det är därför viktigt med ett strukturerat kliniskt effektivt 

omhändertagande av denna patientgrupp. 

Genom att påbörja arbetet med registrering i kvalitetsregistret RiksSår effektiviseras 

omhändertagandet av inskrivna patienter med svårläkta sår vilket på ett bra sätt minskar 

risken för vårdskador. Plan för 2020 är att sjuksköterskor med patientansvar inom både 

äldreomsorg, ordinärt boende och boende enligt LSS ska påbörja arbetet med registrering i 

RiksSår. 

Delaktighet 

Nedanstående text är hämtat från Nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården 2020-2024: 

Involvera patienten  

Att kunna vara delaktig i sin vård kräver kunskap och insikt. Patienten behöver därför få god 

och anpassad information om bland annat sin vård och behandling och om eventuella risker. 

Den patient som är väl insatt i varför och hur olika moment i undersökning och behandling 

ska genomföras, bidrar även till att vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser 

uppmärksammas och kan åtgärdas. Den välinformerade patienten har också bättre 

förutsättningar att ta ansvar för sin egenvård. Kommunikation och dialog är centralt. Det 

innebär att alla som arbetar i vården behöver involvera och efterfråga patientens synpunkter, 

möta patienten med empati och dela med sig av sin kunskap.” 

Under 2020 kommer stort fokus läggas på patientens delaktighet.  
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Svensk register för beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens (BPSD) 

BPSD-registrets syfte är att genom ett strukturerat arbetssätt och tvärprofessionella 

vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och därigenom öka 

livskvalitén för personen med demenssjukdom.  

Under 2020 kommer: 

 samtliga demensenheter inom område äldreboende att arbeta med registreringar i 

BPSD-registret med symtomskattning, genomförda förebyggande åtgärder, 

uppföljning av förebyggande åtgärder samt utvärdering av genomförda åtgärder.  

 7-10 administratörsutbildningar BPSD genomföras i egen regi för somatiska enheter 

på äldreboenden, LSS-verksamheter och delar av hemtjänsten. 

 kommunens fyra certifierad BPSD-utbildare påbörja arbetet med att utforma Mölndal 

stads Demensteam.  

Teamträffar 

Teamträffar är plattformen i det tvärprofessionella teamarbetet med fokus på patientens behov 

i förhållande till självständighet och att bibehålla funktioner. Medverkande på teamträffar ska 

vara enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska och 

biståndshandläggare. Teamträffarna ska vara ett prioriterat möte för alla. 

Medicintekniska produkter  

Användning av medicintekniska produkter (hjälpmedel för medicinsk behandling, 

grundutrustning samt personligt förskrivna hjälpmedel) ska ske på ett tryggt och säkert sätt. 

Produkterna ska användas och underhållas enligt leverantörens bruksanvisning. Arbete för att 

kvalitetssäkra kompetens och öka riskmedvetenhet vid användande av medicintekniska 

produkter ska ske.  

Läkemedel  

Minska brister i läkemedelshantering genom att arbeta i enlighet med riktlinje och rutin för 

läkemedelshantering och delegering. Uppföljning av läkemedelsavvikelser ska ske 

kontinuerligt ute i verksamheterna. Områdeschefer ska efterfråga analyser, resultat och 

åtgärder från varje enhetschef. Dessa ska sedan områdeschefen sammanställa i en analys som 



 

 

  

 2018-10-24  8 (10) 

  

 Dnr VON 360/18 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
  

 

lämnas till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS inför halvår och helår. Avvikelser 

läkemedelshantering sammanställs av MAS i en halvårssammanställning och för hela året i 

Patientsäkerhetsberättelsen. Systemfel och mönster ska urskiljas för att kunna förbättra och 

öka patientsäkerheten.  

Samverkan primärvården, läkarmedverkan 

NOSAM (närområdessamverkan) har fokus på prioriterade närområdesfrågor samt arbete med 

målen i antagen samverkansplan. NOSAM tar fram egen handlingsplan i närområdet. 

Kommun, primärvård, tandvård och sjukhus ska samverka delregionalt i syfte att skapa 

förutsättningar för samordnade insatser från de olika aktörerna. 

Inom NOSAM pågår ett ständigt förbättringsarbete i samverkan med syfte att ge 

individanpassad vård utifrån patientens aktuella situation och behov.  

På NOSAM kommer frågan om aktuella läkemedelsordinationer att följas för att trygga 

patientsäkerheten i verksamheterna. Även frågan om de årliga läkemedelsgenomgångarna 

kommer att tas upp med jämna mellanrum för att säkerställa att ansvariga läkare inom 

primärvården följer gällande avtal och föreskrifter. 

Delegering 

Riktlinje för delegering av läkemedel och insulingivning revideras och kommer gälla från 1 

januari 2020. Ansvar för teoretisk och praktiskt utbildning i samband med delegering kommer 

ligga på patientansvarig sjuksköterska/nattsjuksköterska för att säkerställa kvalitet vid varje 

delegering. En andra revidering av riktlinjen planeras under året där säkerställande av 

omsorgspersonals förutsättning för delgering ska göras genom krav på tre antal arbetade 

månader inom omsorgen i förvaltningen. Denna revidering behöver dock föregås av en 

grundlig risk- och konsekvensanalys. 

Dokumentation 

Följsamhet till riktlinje för HSL-dokumentation ska förbättras. Alla aktuella vårdprocesser ska 

vara dokumenterade och följas upp i rimlig tid. Granskning av journal kommer fortsätta under 

2020 med utgångspunkt från inkomna avvikelser. 

Enligt en ny föreskrift ska kommun lämna vissa uppgifter till Socialstyrelsen gällande 

patienter med kommunal hälso- och sjukvård. Det handlar om vårdåtgärder som utförts av 
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legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade på den mest 

detaljerade/specifika nivån i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Kommunen ska även 

lämna uppgifter om vilket datum vårdåtgärden vidtagits samt av vilken/vilka legitimerade 

yrkesgrupper vårdåtgärden vidtagits. Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen månadsvis, 

detta ska ske automatisk genom journalssystemet Treserva. 

Avvikelsehantering/Synpunkter och klagomål   

Enhetschef ska systematiskt arbeta med inkomna avvikelser och synpunkter/klagomål. Det 

finns stöd i form av metodstöd och analysmall för att på bästa sätt kunna få en överblick. 

Under 2020 ska områdeschefer efterfråga analyser, resultat och åtgärder från varje enhetschef, 

dessa ska sedan områdeschef sammanställa i en analys som lämnas till MAS inför halvår och 

helår. Avvikelser inom hälso- och sjukvård sammanställs av MAS i en halvårs-

sammanställning och för hela året i Patientsäkerhetsberättelsen. 

Vård i livets slut  

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede, palliativ vård, finns i ledningssystemet och har 

högsta prioritet i omvårdnadsarbetet. Webbutbildning i allmän palliativ vård ska ingå i 

förbättringsarbete för att höja kvalitet och säkerhet i vården vid livets slut.  

Palliativregistret  

Alla dödsfall där personen varit inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården ska 

registreras i Svenska palliativregistret. Resultat från det nationella kvalitetsregistret 

presenteras i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Enheterna ska utefter innehåll och statistik 

i registret kontinuerligt förbättra den palliativa vården i livets slutskede med resultatet som 

grund för sitt förbättringsarbete. 

Tidigare års resultat visar med tydlighet att patienterna inte blivit smärtskattade enligt riktlinje 

men trots detta ändå bedöms vara tillräckligt smärtlindrade. För att höja kvalitet på smärt-

lindring behöver vi höja antalet gjorda smärtskattningar. Även inom munhälsobedömning 

finns ett fortsatt stort förbättringsarbete att göra. 
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Basala kläd och hygienrutiner  

Infektioner och smittspridning ska minska genom att basala kläd- och hygienrutiner följs. Alla 

enheter ska utföra regelbunden egenkontroll av basala kläd- och hygienrutiner.  Hygienombud 

och sjuksköterskor med särskilt hygienansvar ska arbeta efter uppdragsbeskrivning i 

ledningssystemet för kvalitet. Under det kommande året ska fler antal verksamheter ingå i 

SKL:s Punktprevalensmätning: basala kläd- och hygienrutiner än det antal som deltog under 

2019.  

Kvalitetsindikatorer och jämförbara utfall 

Möjligheten att erhålla kvalitetsindikatorer och jämförbara utfall står i faktisk relation till hur 

verksamheterna arbetar med mätningar och rapportering av resultat av olika mätningar. För att 

förebygga vårdskador (god patientsäkerhet) behöver verksamheterna kunskap om vikten av 

att identifiera risker för vårdskador och inträffade vårdskador. Arbetet med avvikelsehantering 

ska tydliggöras och få ökat fokus i och med att enhetschefers och områdeschefers ansvar ökar 

vad gäller hantering och analysering. 

Registrering i kvalitetsregistret Senior alert ska öka inom alla enheter. Legitimerad personal 

ska påbörja registrering i kvalitetsregistret RiksSår. Säker läkemedelshantering, följsamhet till 

basala kläd- och hygienrutiner samt en god kvalitet på vård i livets slutskede är områden där 

patientsäkerhetsarbetet kräver fortsatt systematiskt förbättringsarbete. 


