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•Utgångspunkten är 
hälso- och sjukvårdens 
behov

- Om patientsäkerhet

- Systematiskt 

patientsäkerhetsarbete

- Riskområden och vårdskador

- Patientsäkerhetskulturen

- Om en patient drabbas  

•Målgruppen 

– Chefer och ledare inom hälso-
och sjukvården

– Medarbetare eller studenter 

Vi utvecklar ett samlat 
stöd inom Patient-

säkerhet
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•Publiceras sista 
april 2017

•Sammanfattning av 
det nationella 
arbete inom PS

– Socialstyrelsen 

– Andra myndigheter 

– SKL

Årlig Lägesrapport

Inom Patient-

säkerhet
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•Nya föreskrifter 

– Läkemedel

– Basal hygien

– Utredning av vårdskada

• Vem får göra vad i 
hälso- och sjukvården 
och tandvården? 

- tydliggör reglerna 

- vad gäller i konkreta

situationer

- 20 vanliga frågor

Nya föreskrifter och 
handbok

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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•Tydliggöra begrepp 
och definitioner 

– Vårdskada

– Skada

– Komplikation

– Risk

– Tillbud

– Avvikelse 

– m.m.

Definitioner och begrepp
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• Indikatorer för säker 
vård

- Förekomsten av vårdskador

- Åtgärder för att förebygga

vårdskador

- Strukturella förhållanden 

- Andra förhållanden som kan

spegla hur säker vården är

•Generella indikatorer
– Utlokalisering

– Överbeläggningar

– Följsamhet till basal hygienrutiner och 
klädregler 

– VRI

– Trycksår i slutenvård

http://www.socialstyrelsen.se/publikatione
r2017/2017-1-16

Öppna jämförelser

Säker vård
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•Analys av VRI

– Utifrån markörbaserad 
journalgranskning 

– Över 58 000 journaler 
har granskats

•Uppföljning av 
landstingens 
vårdnära 
städning(2016)

•Uppföljning av 
vårdhygien/tjänster 
inom landstingen 
(2017) 

Analys av VRI och 
vårdnära städning
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•Fördjupad analys 
inom hemsjukvård, 
primärvård och 
psykiatri

- 200 journaler- MJG

- Undernäring, VRI, m.m.

•Effektivare 
utskrivning från 
slutenvård
– Stödja landsting och kommuner-

övergång från sluten vård till vård 
och omsorg öppna former 

– Ta fram vägledning –organisation 
och arbetssätt när det gäller fast 
vårdkontakt

– Ta fram metodstöd om samordnade 
individuella planer

Fokus på hemsjukvård 
under 2016
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•Bjuder in brukare

– Informera och hämta in 
information 

•Samverkansgrupper

•Patientsäkerhetslagen

- Patienten ska vara involverad

Patient- och brukarinvolvering
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•Externa nätverk 

– Nationella vårdhygien 
gruppen

– Samverkansgruppen mot 
antibiotikaresistens

• Interna nätverk, 
samordningsområden 

- Äldre 

- Funktionshinder

- Läkemedelsfrågor 

- Patientsäkerhet

- Hälsoskydd 

Internt och externt nätverk
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•Medarrangör av 
Nationella 
Patientsäkerhets-
konferensen 2016

Patientsäkerhetskonferensen



Tack !

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se


