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5. Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse 
 

Patientsäkerhetslagen1  

Patientsäkerhetslagen har från och med 1 januari 2011 ersatt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område. Syftet med lagen är att tydliggöra vårdgivarens ansvar för att bedriva 

systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.  

Information finns i följande dokument:  

 Patientsäkerhetslagen (2010:659)  

 Cirkulär 10:79 från SKL  

 Bildspel från SKL  

 

Patientsäkerhetsförordningen2  

Patientsäkerhetsförordningen trädde i kraft 1 januari 2011 då förordningen (1998:1531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) upphörde och i princip överfördes 

samtliga bestämmelser till den nya lagen.  

 

Ledningssystem 

Vårdgivaren är skyldig att inrätta ett ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om systematiskt kvalitetsarbete3. Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet. 

 

Innehåll ur patientsäkerhetslagen  

Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att arbeta förebyggande genom att bedriva 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska utreda och anmäla till Socialstyrelsen händelser 

som lett till eller hade kunnat leda till allvarlig vårdskada eller om någon drabbats av eller utsatts för 

risk att drabbas av annan allvarlig skada till följd av säkerhetsbrister. Vårdgivaren ska informera 

berörd patient om inträffade händelser, åtgärder, möjlighet att anmäla och begära 

patientskadeersättning samt informera om patientnämndernas verksamhet. Information som lämnats 

till patient ska dokumenteras i patientjournalen. Patienterna och deras närstående ska ges möjlighet att 

delta i patientsäkerhetsarbetet. 

 

Vidare ska vårdgivaren anmäla till Socialstyrelsen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som 

bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten. 

Vårdgivare ska beskriva hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom verksamheten och årligen, 

senast 1 mars, upprätta patientsäkerhetsberättelse som den som önskar ska kunna ta del av. Tidsplan 

ska upprättas för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart. 

 

Förvaltningsledningens ansvar  

Socialnämnden ska informeras om patientsäkerhetsberättelsen.  
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Patientberättelsens tillgänglighet  

Enligt patientsäkerhetslagens 10 § ska patientsäkerhetsberättelsen finnas tillgänglig för den som 

önskar ta del av den.  

Patientsäkerhetsberättelse ska finnas på berörd enhet samt diarieföras på socialförvaltningen.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar  

MAS arbetar till stor del med patientsäkerhet och det är av vikt att denna profession är involverad i 

säkerhetsarbetet. MAS ska samverka med verksamhetschef för vård- och omsorgsbonde i 

patientsäkerhetsarbetet.  

MAS ska skriva riktlinjer för patientsäkerhetsberättelsen.  

MAS ska skriva en patientsäkerhetsberättelse för varje kalenderår som gäller för den övergripande 

kommunala hälso- och sjukvården på särskilt bonde för äldre i Tyresö. 

  

Verksamhetschefens ansvar  

Verksamhetschef är enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarig för resursfördelningen på enheten så att 

en god och säker omvårdnad kan bedrivas. Verksamhetschefen för vård- och omsorgsbonde ska 

samverka med MAS i enhetens patientsäkerhetsarbete. Verksamhetschefen ska skriva en 

patientsäkerhetsberättelse för varje kalenderår. Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig på 

enheten samt diarieföras på socialförvaltningen i Tyresö kommun.  

Varje år under februari månad ska patientsäkerhetsberättelsen vara klar och skickas till kommunens 

MAS. 

 

I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå 

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år  

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

 Vilka resultat som uppnåtts  

 

Enligt Tyresö kommuns MAS ska det även framgå  

 Sammanställning av föregående års avvikelser som gäller fallolyckor, läkemedel, tryckskador och  

      medicintekniska produkter (MTP)  

 Redovisning av registrering i nationella kvalitetsregister  

 Tillsyn av hälso- och sjukvården  

 Nationella punktprevalensmätningar - aktuella 

 

 

___________________________ 

1 2010:659 Patientsäkerhetslagen 

2 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369 

3  SOSFS 2011:9 Föreskrift och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete 

 

 


