Skärholmens
stadsdelsförvaltning
Omsorg om äldre och personer
med funktionsnedsättning

Handläggare
Kristina Ström
Telefon:

Tjänsteutlåtande
Dnr:1.2./004-2015
Sida 1 (3)
2015-01-12

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd
Den 12 februari 2015

Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2014 för
äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda
boenden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan av
patientsäkerhetsberättelser 2014 för äldreomsorgens och
socialpsykiatrins särskilda boenden till handlingarna.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Anderas Thorstensson
Avdelningschef

Sammanfattning
Patientsäkerhetslagen1 syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och
tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i
patientsäkerhetslagen 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 och vilka resultat som har uppnåtts.
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I Skärholmens stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig
vårdgivare för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda
boenden, det vill säga Sätra vård- och omsorgsboende, Solholmens
gruppboende och Frösätra profilboende. Verksamheterna har
upprättat patientsäkerhetsberättelser som beskriver hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014.
Patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig i respektive verksamhet
från den 1 mars för den som vill ta del av den.
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Bakgrund
Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen i kraft. Syftet med
lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården
genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på
systemfel hos vårdgivaren eller på att hälso- och sjukvården har
begått misstag samt att tydliggöra vårdgivarens ansvar.
Ärendet
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet definieras i lagen som skydd
mot vårdskada. Med vårdskada avses 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.
Vårdgivare är enligt lagen skyldiga att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Med vårdgivare avses i denna lag, till
exempel en kommun/stadsdel som har ansvar för hälso- och
sjukvård. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sådant sätt som leder till att kravet på god vård
i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls.
Vårdgivaren är skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår,
 vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten, och
 vilka resultat som har uppnåtts
Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att
patienter drabbas av vårdskador. Åtgärder som behövs för att
förebygga vårdskada ska som regel vidtas omedelbart. För åtgärder
som inte kan vidtas ska en tidsplan upprättas. Tidsplanen ska
innehålla uppföljningsbara mål, övergripande strategier och en
redovisning för hur uppföljningen ska göras.
I Skärholmens stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig
vårdgivare för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda
boenden i kommunal regi, det vill säga Sätra vård- och
omsorgsboende, Solholmens gruppboende och Frösätra
profilboende. Verksamheterna har upprättat
patientsäkerhetsberättelser för 2014 som beskriver hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året.
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Det finns inget krav på att patientsäkerhetsberättelsen ska ges in till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller någon annan
myndighet. Den ska däremot hållas tillgänglig för alla dem som
önskar ta del av den. Med anledning av det finns
patientsäkerhetsberättelserna för 2014 tillgängliga i respektive
verksamhet från den 1 mars.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av medicinsk ansvarig sjuksköterska.
Pensionärsrådet behandlade ärendet den 12 februari 2015.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och
tydliggöra vårdgivarens ansvar.
Senast den 1 mars ska det enligt lagen årligen redovisas i
patientsäkerhetsberättelsen hur vårdgivaren har bedrivit
patientsäkerhetsarbetet under föregående kalenderår, vilka åtgärder
som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat
som har uppnåtts.
I Skärholmens stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig
vårdgivare för särskilda boenden inom äldreomsorg och
socialpsykiatri, det vill säga Sätra vård- och omsorgsboende,
Solholmens gruppboende och Frösätra profilboende.
Förvaltningen konstaterar att verksamheterna har upprättat
patientsäkerhetsberättelser för 2014 som beskriver hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året.
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