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Patientsäkerhetsberättelse 2019

ASN-2019-17578
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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200211, § 27.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2019.
Beslutsunderlag
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