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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerhet i vården – patientsäkerhet i landstinget
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ledningssystem för patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården i enlighet med revisorsrapportens rekommendationer
att ge landstingsdirektören i uppdrag att i samband härmed ta fram förslag till tydliga, uppföljningsbara mål för patientsäkerhetsarbetet
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att förtydliga kraven på externa vårdgivares patientsäkerhet samt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens förslag och
med nedanstående tillägg

Varje år dör, enligt Socialstyrelsen, 3000 patienter i den svenska vården. Ytterligare
100 000 människor skadas till följd av brister i patientsäkerheten. Under 2008 mottog Patientnämnden i Stockholms län 4724 ärenden som berörde patientsäkerheten. I
det läget påstår den borgerliga majoriteten att läget vad gäller patientsäkerheten förbättras för varje kvartal.
Sanningen är att trots att den borgerliga majoriteten framhärdar att patientsäkerheten
är en prioriterad fråga, så saknas fortfarande uppföljningsbara mål för denna. Varken
Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra styrelser och nämnder
har enligt revisorernas rapport, utarbetat tydliga mål för patientsäkerhetsarbetet.
Utan tydliga mål finns det svag grund för att mäta i vilken riktning patientsäkerheten
utvecklas. Mot bakgrund av detta är det en gåta att den borgerliga majoriteten vågar
påstå att läget förbättras för varje kvartal. Inte minst det faktum att kraven på externa
vårdgivares patientsäkerhet ännu inte formulerats väcker stor oro.
Roller och ansvar avseende patientsäkerhetsarbetet för olika aktörer inom vården
måste klargöras. Revisionskontoret påpekar att detta måste klarläggas både för
Landstingsstyrelsen och för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Men även för verksam-
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hetschefer, VD/förvaltningschefer samt andra berörda styrelser och nämnder. Vi menar att detta bör ske skyndsamt.
Dagens kvalitetsbristkostnader är oacceptabla och måste minimeras. Inte minst måste
hygienfrågorna och frågan om äldre och läkemedel ges mycket tydligare fokus än
idag.
Patientnämnden har i sitt svar på rubricerad revisorsrapport önskat att det ledningssystem som ska utarbetas ska innehålla krav om att ansvariga aktörer ska ta del av
och använda sig av patientnämndens ärenden och erfarenheter i sitt
patientsäkerhetsarbete. Vi utgår ifrån att landstingsdirektören tar denna förhoppning
ad notam i det kommande arbetet.

