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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur det systematiska
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året och de resultat som
uppnåtts. Rapporten beskriver en uppföljning av det arbete som
regleras av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som nämnden har
ansvar för. Alla vårdgivare med detta ansvar ska dokumentera och
rapportera en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska utreda
händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt
som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har
påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till
ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att
begränsa effekterna av sådana händelser, om de inte helt går att
förhindra.

Underlag för beslutet
•
•
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Ärendet

Sammanlagt inkom det under 2020 185 avvikelser, vilket är en viss
nedgång från tidigare år. 87 avvikelser rörde läkemedel, vilket står
för den största minskningen med ca tjugo procent. 84 avvikelser var
fallrapporter. Fyra avvikelse rörde brister i omvårdnad och en av
dem utmynnade i en Lex Maria anmälan.

Avvikelserapporter som inkommer analyseras i ett första steg
huruvida de är avvikelser eller inte. Kriteriet för en avvikelse är om
händelsen kan härledas till att verksamheten eller annan vårdgivare
brustit utifrån ett hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (SFS 2017:30).
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Därefter utreds avvikelserapporter efter en särskild mall, som
bygger på händelseanalys enligt en modell framtagen av SKR. En
gradering av vårdskadenivå görs i enlighet med den matris som
ingår som en del i arbetet med avvikelser. Där beaktas om händelsen
lett till en vårdskada för brukaren på något sätt, eller inneburit en
risk för vårdskada.

Inom varje område kategoriseras avvikelserna, de identifierade
bakomliggande orsakerna och insatta åtgärder, och sammanställs för
att se mönster i avvikelserapporteringen.

Beredning

Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska upprättar
årligen en patientsäkerhetsberättelse.

Barnets bästa

Patientsäkerhetsberättelsen avser den hälso- och sjukvård som
genomförs på särskilda boenden för vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar. Socialnämnden har ansvar för den hälsooch sjukvård som utförs av legitimerad sjuksköterska. Ärendet är en
rapportering av det systematiska patientsäkerhetsarbetet och berör
inte direkt barn.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Föredragning

Socialnämnden får som ett led i kvalitetsutvärderingen av
förvaltningen ta del av bland annat patientsäkerhetsberättelsen.
Annika Pettersson
socialdirektör
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