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Patientsäkerhetsberättelse 2020
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och skall arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta
en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten,
samt vilka resultat som har uppnåtts.
Övergripande mål för verksamheterna har varit att varje brukare/patient ska känna sig trygg
och säker i kontakten med vård- och omsorgsförvaltningen.
Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en
säker vård och omsorg kan ges. Ett ledningssystem behövs för att systematiskt och
fortlöpande kunna utveckla, utvärdera och säkra kvaliteten och vården i verksamheterna.
Förvaltningens yttrande
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 säger att verksamheten
skall upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det skall framgå hur patientarbetet
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder vi bedrivit för att öka patientsäkerheten
samt vilka resultat vi uppnått.
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
patientsäkerhetsarbete ska dokumenteras och utvärderas. Denna berättelse uppfyller detta
krav.
De viktigaste åtgärderna som vidtagits 2020 har till stora delar präglats av den pandemi som
drabbade världen i början på året. Lokalt innebar det en stor omställning för vård- och
omsorgsförvaltningen som fick ställa mycket av det planerade arbetet åt sidan. I stället
tillsattes en Stab för att planera, besluta och leda vården och omsorgen. Detta har gjorts
utifrån lokala förutsättningar kopplat till rekommendationer, riktlinjer samt rutiner från
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt regionen. Ett antal personer fick uppdrag
tilldelade sig för att säkerställa omvärldsbevakning och följa ett stort informationsflöde
gällande Covid-19. Mycket resurser har lagts på att författa lokala rutiner och riktlinjer för att
säkerställa en god vård och omsorg samt arbeta förebyggande för att förhindra
smittspridning i våra verksamheter.
De viktigaste resultaten som uppnåtts är att verksamheterna gemensamt lyckades hålla
Covid-19-smitta borta från äldreboendena fram till slutet på året. Verksamheterna drabbades
hårdare av andra vågen, men då fanns mycket rutiner och arbetssätt på plats.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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