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Sammanfattning

Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är att verka för att arbetsmarknads- och
socialnämndens målgrupper ges möjlighet till en god hälsa samt att de erbjuds god och säker
vård på lika villkor inom ansvarsområdet för hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Arbetet under året med att säkra kvaliteten inom området har utgått från de rekommendationer
som gjordes i genomförd kartläggning 2018. Den huvudsakliga inriktningen 2019 har varit att se
över och tydliggöra ansvars- och ledningsfrågorna inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet. De processer som startats under året
kommer fortsätta under 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ska varje år senast 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. I den beskrivs hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat,
hur patientsäkerheten har följts upp och hur risker har analyserat samt hur samverkan med
aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska även
redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-02-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Beslutet skickas till
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2020-01-31

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
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organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

I bifogad patientsäkerhetsberättelse redovisas strategier, mål och resultat av arbetet med att
förbättra patientsäkerheten under 2019.
I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs ett förändringsarbete som omfattar arbetsmarknads- och
socialförvaltningens medicinska verksamhet, som är fördelat på fyra avdelningar. I berättelsen
beskrivs det övergripande arbetet som gjorts för att öka patientsäkerheten samt de insatser som
genomförts för att den medicinska verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag rättssäkert.
Under 2019 har inga vårdskador rapporterats. Enligt tidigare patientsäkerhetsberättelse och
kartläggningar som gjorts är avvikelserapportering och rutiner ett utvecklingsområde för den
personal som omfattas av HSL1. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver planeringen för det
planerade arbetet med avvikelserapportering och rutiner, samt ansvaret för anmälan enlig lex
Maria under 2020.
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