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Socialnämnden lägger patientsäkerhetsberättelsen för Gamlebo
2018 till handlingarna.
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Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § ska vårdgivaren
senast den första mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Gamlebo är ett särskilt boende för hemlösa äldre med
missbruksproblematik och eller psykiska besvär. Eftersom Gamlebo
utför hälso- och sjukvårdsinsatser lyder verksamheten under Hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) och bestämmelserna om
patientsäkerhetsberättelse skall tillämpas.
Patientsäkerhetsberättelse, samt sammanställning av
avvikelsestatistik biläggs tjänsteutlåtandet.
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Bakgrund
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att dokumentera
sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Av
patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits,
samt vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska
upprättas senast den första mars varje år och hållas tillgänglig för
den som önskar ta del av den.
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att
- Skapa tydligare överblick och kontroll över verksamhetens
patientsäkerhetsarbete,

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.4.1-118/2019
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-

Underlätta för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
utföra tillsyn av verksamheten, samt
Underlätta för andra intressenter, såsom exempelvis
patienter, allmänheten, eller andra vårdgivare, att ta del av
information om verksamhetens patientsäkerhetsarbete.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen och behandlats i
förvaltningsgrupp 2019-04-10, samt funktionshindersrådet
2019-04-11.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen bedömer att det inte är relevant att genomföra någon
jämställdhetsanalys i detta ärende, med hänvisning till att ärendet avser
en patientsäkerhetsberättelse.
Ärendet
Gamlebo tillhör Boende- och behandlingsenheten och är ett särskilt
boende för hemlösa äldre med missbruksproblematik och eller
psykiska besvär. Patienterna bor i egna lägenheter med egna
kontrakt och kan bo där till livets slutskede.
Under år 2017 utökades sjuksköterskebemanningen till två
heltidstjänster och mycket av arbetet fokuserades kring
läkemedelshantering. Detta har under år 2018 gett positiva effekter
för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Nya rutiner som togs fram
under 2017 för läkemedelshantering, kassering av läkemedel, samt
kontroll av vid-behovs-mediciner har implementerats under året och
bland annat resulterat i att svinnet försvunnit och att kontrollräkning
av narkotiska preparat kunnat återgå till en gång per månad.
Gamlebo samarbetar kontinuerligt med andra vårdgivare och övriga
delar av socialtjänsten för att öka patienternas delaktighet med hjälp
av samordnad individuell plan (SIP). Arbetet med detta har
etablerats under året men är en pågående utvecklingsprocess.
Patienterna har även haft möjlighet att besvara en brukarenkät och
resultatet av denna har redovisats för socialförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger patientsäkerhetsberättelse
för Gamlebo 2018 till handlingarna.
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