
Svensk Forening for Vardhygien 
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Synpunkter fran SFVH pa forslag tiH fOreskrift: 

Socialstyrelsens rdreskrifter och allmanna rad om vardgivares systematiska 
patientsiikerhetsarbete, HSLF-FS 2017:xx. 

SFVH uppfattar det som att motivet till denna foreskrift bl.a. ar en anpassning till ett nytt rattslage 
med dels en ny Patientsakerhetslag och foreskriften om kvalitetssystem 2015:09, och dels och inte 
minst att den nya myndighetsorganisationen medfort att det nu ar IVO som har ansvar foreskriva 
vilka handelser inom lagrummens omrade som ska anmalas. 

Jamfort med den tillbakadragna foreskriften fran 2015 innebar det nya forslaget en fOrbattring i och 
med att omfattningen av utredningsskyldigheten av handelser som lett till eller kunnat leda till 
vardskada gors beroende av om handelsen bedoms som allvarlig eller mindre allvarlig. 
Ocksa i ovrigt staller sig SFVH bakom skrivningarna i fOrslaget, men med tillagget att skrivningen i 
"Allmanna rad" i 4 kap §2 bor goras tydligare. Ordet "informera" kan SFVH tycka ar otydligt och 
understryker inte vikten av att lagga energi pa att den kunskap som tas fram genom utredningen av 
till bud och handelser aterfors till verksamheten . Det ar SFVHs uppfattning att varden generellt lagger 
betydligt mer energi och fokus pa utredning och jamforelsevis mindre pa den aterrapportering som 
ar en forutsattning for att ett larande verkligen sker dar larandet kan fa effekt i form av okad 
patientsakerhet. 
Tydliga uppfOljningsmallar och styrning i ledningssystem kunde bidra till att sakerstalla att den 
aterkoppling som ar forutsattning fOr larande "pa golvet" verkligen sker, och har menar SFVH att 
foreskriften kan bli tydligare och ge kraftfullare stbd och incitament till vardgivarna. 

Vad galler tillampningsomrade undrar SFVH om det ar mojligt att inkludera inte bara vardgivares 
utan aven omsorgsgivares "omsorgstagarsakerhetsarbete". Gransdragning mellan Halso- och 
sjukvardslagens och Socialtjanstlagens tillampningsomraden i t .ex. kommunal vard och omsorg ar 
inte alltid sjalvklar och omsorgsatgarder har ofta betydelse fOr det som handlar om patientsakerhet 
hos en och samma individ. Ar begransningen till vardgivare och patientsakerhet oundvikbar? 
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