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Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården inom Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården inom
Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Förvaltningen utarbetade 2007 (Dnr: 506-386-07) ett förslag till ledningssystem
och ansvarsstruktur som byggde på de krav som ställdes i författningen SOSFS
2005:12 och som årligen reviderats. Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft som utökade vårdgivarens 1 ansvar gällande patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och på grund av detta har ledningssystemet
reviderats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdena äldreomsorg och social omsorg.
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Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan
hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
www.stockholm.se/kungsholmen/mas
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Bakgrund
Socialstyrelsen har utfärdat en författning ” Ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ” (SOSFS 2005:12 ). Den 1 januari 2011
trädde Patientsäkerhetslagen 2 i kraft som utökade vårdgivarens ansvar gällande
patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderat ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhetsarbetet i hälso- och sjukvården som bygger på patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsen krav. Förslaget är en del av nämndens integrerade
system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi – ILS.
Stadsdelsnämnden är vårdgivare för den vård- och omsorg samt den
biståndsbedömda dagverksamheten för äldre som finns inom Kungsholmens
stadsdelsförvaltning. Den hälso- och sjukvård, exklusive läkarinsatser, som utförs i
denna verksamhet omfattas av de författningar som finns inom hälso- och
sjukvårdens område.
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och
sjukvården och vårdgivaren får ett tydligare ansvar i att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete samt att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
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.
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera hur det organisatoriska
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av
vilken det ska framgå:
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts
Stadsdelsnämnden, som ansvarig vårdgivare, ska
• fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet (i
första hand patientsäkerhetsarbetet) samt kontinuerligt följa upp och
utvärdera målen
• ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och
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SFS 2010:659
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vårdprocesser som säkerställer kvaliteten (i första hand
patientsäkerheten)
ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet
är så utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsövergripande
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 3 upprätthålls,
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskador,
utreda händelser i verksamheten som har medfört eller som hade
kunnat medföra en vårdskada i syfte att, så långt som möjligt,
klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det samt
ge underlag för förbättringsåtgärder,
ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i
patientsäkerhetsarbetet,
till Socialstyrelsen snarast anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada,
till Socialstyrelsen snarast anmäla om det finns särskild anledning att
befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och
sjukvård och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren,
kan utgöra en fara för patientsäkerheten,
snarast informera en patient om att det inträffat en händelse som
medfört en vårdskada och vilka åtgärder vårdgivaren avser att vidta för
att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
informera en patient om möjligheten att anmäla klagomål till
Socialstyrelsen,
informera en patient om möjligheten att begära ersättning enligt
patientskadelagen 4 eller från läkemedelsförsäkringen, och
informera en patient om patientnämndernas arbete

Förvaltningschefen ansvarar för att en årlig revidering av ledningssystemet görs
bl.a. utifrån nämndens beslut om verksamhetsplan för det aktuella året.
Bilaga
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården
inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
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SFS 1982:763
SFS 1996:799
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