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Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen ska att vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta
del av den. Patientsäkerhetslagen tydliggör vårdgivarens ansvar i syfte att främja
patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och jämförliga verksamheter. I patientsäkerhetsberättelsen ska redovisas hur det förebyggande arbetet skett, vilka
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, hur uppföljningar systematiserats och hur brukares och närståendes klagomål kopplade till patientsäkerheten
har hanterats.
Mot denna bakgrund har äldreomsorgens medicinskt ansvariga sjuksköterska, i
samråd med chefen för utförarenheten inom äldreomsorgen, tagit fram underlag
för och sammanställt patientsäkerhetsberättelsen för 2011. I patientsäkerhetsberättelsen framgår att utförarenheten arbetat målmedvetet och strategiskt under året
för att utveckla ett systematiskt arbetssätt kring patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas i dess helhet i bilaga.
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Bakgrund
Patientsäkerhetslagen 2010:659 trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med lagen
är att främja patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och jämförlig verksamhet
genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. I Stockholms stad är respektive stadsdelsnämnd vårdgivare för den verksamhet som omfattas av patientsäkerhetslagen.
Patientsäkerhetslagen
I lagen stadgas att vårdgivaren, senast den 1 mars varje år, ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
I patientsäkerhetsberättelsen ska följande framgå;
- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
- Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
- Vilka resultat som har uppnåtts.
Enligt lagen ska åtgärder genomföras som ökar patienternas säkerhet samt att tidsplan upprättas för de åtgärder som inte vidtas omedelbart. 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,
ska vårdgivaren utreda detta och anmäla till Socialstyrelsen. Vårdgivaren ska vidare informera berörd patient/brukare om inträffade händelser, vilka åtgärder som
vidtagits samt deras möjlighet att anmäla och begära patientskadeersättning. Här
ingår även att informera om patientnämndernas verksamhet. Information som
lämnats till patient ska dokumenteras i en patientsäkerhetsjournal. Patienterna och
deras närstående ska ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Vidare ska
vårdgivaren anmäla till Socialstyrelsen om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.
Äldreomsorgens patientsäkerhetsberättelse för 2011
Äldrenämnden har inför upprättandet av patientsäkerhetsberättelsen för 2011 utformat anvisningar för innehållet i denna. Mot denna bakgrund har den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan i samråd med chefen för utförarenheten inom äldreomsorgen tagit fram underlag för och sammanställt patientsäkerhetsberättelsen för
2011.
Utförarenheten har under året arbetat målmedvetet och strategiskt för att utveckla
ett systematiskt arbetssätt kring patientsäkerheten. Enhetens rutiner har uppdaterats för att följa gällande riktlinjer och lagstiftning. Olika insatser har genomförts
för att göra de nya rutinerna kända hos personalen och därmed höja deras medvetenhet om patientsäkerhet. Rutiner och metoder för uppföljning har utvecklats vilket gör att de resultat som uppnåtts kommer att kunna jämföras över tid. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande patientsäkerhetsberättelse.
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