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Svar på Socialstyrelsens enkät om
landstingens/regionernas ledningssystem avseende
systematiskt patientsäkerhetsarbete
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att presentera årliga rapporter
inom patientsäkerhetsområdet (2010/9220). Lägesrapporterna ska
innehålla indikatorbaserade öppna jämförelser samt resultat av
granskningar inom specifika områden. Lägesrapporterna avser att belysa
patientsäkerhetsutvecklingen inom landsting/regionerna. I den första
lägesrapporten avser Socialstyrelsen att, med hjälp av två enkäter riktade
till högsta ledningsnivå hos landstingets/regionens vårdgivare, utvärdera i
vilken omfattning ledningssystemet innehåller anvisningar för dels
systematiskt patientsäkerhetsarbete dels rengöring och desinfektion i
vårdlokaler (städning i vårdlokaler). Enkätsvaren ska återge landstingets
bedömning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-15
Enkät 2012-06-05, Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

förvaltningens sammanlagda enkätsvar från de största vårdgivarna
utgör Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning och svar till
Socialstyrelsen

att

lämna ärendet för anmälan till Landstingsstyrelsen

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Socialstyrelsen uppger i bakgrund till enkäten att de vid en granskning
under 2009-2010 av vårdgivarnas ledningssystem för styrning av kvalitet
och patientsäkerhetsarbete, funnit ett flertal brister i de övergripande
ledningssystemen. Socialstyrelsen anger vidare att sedan granskningen har
Patientsäkerhetslagen (2010:659) trätt i kraft, som ställer krav på
vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete samtidigt som de
hänvisar till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) vägledning ”Att
styra och leda för ökad patientsäkerhet”.
Vidare anges i bakgrunden till enkäten att Socialstyrelsen avser ”att följa
över tid, i vilken utsträckning vårdgivarna (landstings-/regionstyrelserna)
bedömer att lagens krav att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
har införts i de övergripande ledningssystemen”.
Socialstyrelsen har tidigare i sitt ”Meddelandeblad Nr 11/2011 December,
Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)” förtydligat
ansvaret för upprättande av ledningssystem och där angett att ”det alltid är
vårdgivaren som har ansvaret och att
Vårdgivaren är
• Statlig myndighet, landsting eller kommun som bedriver hälso- och
sjukvård i egen regi
• Annan juridisk person än staten, landsting eller kommun som
bedriver hälso- och sjukvård, till exempel aktiebolag eller stiftelser.
Detta omfattar även juridiska personer som ägs av ett eller flera
landsting eller kommuner
• Enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård”
Förslag
Förvaltningen har tidigare uppmärksammat Socialstyrelsen på hur
Stockholms läns landsting är organiserat med en mångfald vårdgivare som,
i enlighet med Meddelandebladet Nr 11/2011 dec, själva ansvarar för att
upprätta sina ledningssystem. Förvaltningen har inhämtat och
sammanställt enkätsvar från de största vårdgivarna och detta utgör Hälsooch sjukvårdsnämndens bedömning och svar till Socialstyrelsen, se bilaga.
Enkäterna visar att samtliga vårdgivare till stora delar uppfyller enkätens
påståenden angående ledningssystem när det gäller:
• allmänna bestämmelser och vårdgivarnas grundläggande
skyldigheter
• anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen
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• skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador
• dokumentationsskyldighet
• bemyndigande
I något fall anges att det finns fungerande rutiner men att dessa inte
beskrivits ännu och i några fall anges förbättringsområden när det gäller
vem som ansvarar för att anmäla annan allvarlig skada eller legitimerad
personal som befaras utgöra fara för patientsäkerheten till Socialstyrelsen,
vem som ansvarar för att informera patienten och dess närstående om
inträffad vårdskada och vem som dokumenterar denna i journalen samt hur
föreskrifterna blir kända, förstådda och tillämpade.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Att på olika sätt tydliggöra vikten av att vårdgivaren har ett fungerande
ledningssystem stärker patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet har ingen direkt påverkan på jämställdhets-/ och
jämlikhetsarbetet.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför ingen påverkan på miljön.
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